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1 Úvod 

Hospoda stála českému modernímu národu vždy po boku: od prvních vlastenců, kteří zde nacházeli 

veřejný prostor, kde bylo možno komunikovat v češtině, přes všechny literáty, politiky i prostý lid, který 

hospodskému prostředí zůstal věrný po staletí. Jakou funkci plnila a plní v očích lidí, kteří ji zůstávají 

věrni? Je hospoda stále „něco mezi lékárnou na tišící a povzbuzující prostředky, univerzitou, 

parlamentem a kostelem“1? Máme si tak naší hospody vážit, či – jak míní Vinopal2 – ji vyjadřovat úctu, 

ale smířit se s tím, že její doba už pominula? 

V úplně opačné situaci je Ray Oldenburg3, který ve své rodné Americe neformální veřejná místa 

k setkávání, tedy tzv. třetí místa, postrádá. Právě ztráta takových míst má na svědomí odcizení 

Američanů mezi sebou a ztrátu kvalitu jejich životu. Jeho oslavná definice třetího místa se pak nápadně 

shoduje s těmi vlastnostmi, které obvykle v českém prostředí přisuzujeme hospodám. A tak zatímco 

Vinopal se stoickým klidem naše hospody odsuzuje k úpadku, Oldenburg ve své zemi bojuje za jejich 

obnovení.  

Ale je opravdu česká hospoda třetím místem? Je vůbec koncepce třetího místa v českém prostředí 

udržitelná? Krom toho se v mém výzkumu zaměřuji na otázku, kdo jsou ti, kteří tento druh 

pohostinského zařízení navštěvují. Co zde řeší? Jak oni sami vnímají a vnímali hospodu a jí připisované 

pozitivní a negativní vlivy na ně samotné i na svět kolem? A v neposlední řadě zjišťuji vývoj fenoménu 

(maloměstské) hospody na pozadí velkých dějin, především, zda byla hospoda bezpečným místem v 

období reálného socialismu. 

Výzkum situuji do prostředí podkrkonošského maloměsta Jilemnice, odkud pocházím nejen já, ale – 

patriarchálně vzato – i můj rod. A tak jsem se v rozhovorech s narátory setkával s příběhy o veliteli 

strážníků Mečířovi (praděda), o výrobci lyží Mečířovi (bratranec mého dědy), trenérovi Mečířovi (děda), 

podnikateli Mečířovi (táta). V Jilemnici se pak soustřeďuji zvlášť na Vinárnu Pod Věží4. Není narátora, 

který by Pod Věž nenavštěvoval, ba spíš tam nebyl jeden čas (či v podstatě celý život) za štamgasta. 

                                                           
1
 Brouček 1997 : 237 

2
 Vinopal 2005 

3
 Oldenburg 1999 

4
 Nenechte se zmýlit názvem – „vinárna“ v názvu pouze mate turisty, které poté výběr z dvou vín pouze 

zklame.  
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Samo téma, ale i nezastíraný fakt, že ani já nejsem vůči hospodám imunní, hraje proti vědecké práci, 

která jasně a bez rozporů řekne, co se v té hospodě děje a dělo5. Seč mi síly stačí, se zde bráním 

idealizovaným obrazům, které se objevují jak v některé literatuře, tak při nekritickým snění mnohých 

štamgastů. Jak to tak bývá – pravda bude nejspíše někde uprostřed a tak se na samý závěr práce 

pokouším kritickým pohledem urovnávat oba póly. 

Metoda, ani rozsah práce, mi nedovolí podat komplexní obraz hospody v české společnosti, ba ani 

hospody v Jilemnici. Zaměřuji se zde na zážitky a názory narátorů, zajímavá témata, na které jsem narazil 

v literatuře (via 2.1 Výzkumná otázka) a při rozhovorech s narátory.  

Práce je rozčleněná do pěti kapitol. První představuje metodologii práce; je zde popsána metoda 

orální historie, kterou je výzkum veden. Popisuji, jak jsem vybíral narátory, a jak jsem s nimi pracoval. 

Pro představu, co se skrývá za samotnými citacemi narátorů, uvádím seznam otázek, které jsem 

pokládal. Také zmiňuji úskalí, které zvolená metoda skýtá.  

Druhá kapitola, 3 Hospoda jako fenomén v čase a prostoru, čerpá především z literatury – osvětluji 

základní teoretické koncepty fenoménu hospody, pojem „třetí místo“ a význam a strukturu 

hospodského tlachu. Popisuji zde vývoj hospody, její roli v národním obrození, za normalizace i při pádu 

minulého režimu, a její proměnu po listopadu 1989. To poté zasazuji do prostředí Jilemnice.  

V kapitole 4 Hospoda v srdcích štamgastů už nechávám promluvit narátory, které hned na úvod 

krátce představuji. Poté třídím jejich vzpomínky a názory do tematických okruhů. Do jejich odpovědí 

nezasahuji, nesnažím se je vysvětlit, ani najít konsensus mezi jednotlivými názory. Má se zde ukázat 

rozpor, odlišné vnímání, zážitky, názory a životní postoje každého z nich a mé „moudré“ zásahy by pouze 

zbytečně rušili – proto pouze třídím.  

Abych hospodské prostředí ještě více dokreslil, přepsal jsem do kapitoly 5 Z hospody několik 

momentů z rozhovorů, které mi přišli vzhledem k tématu vhodné a zajímavé.  

V 6 Závěru se vracím k teoretickým koncepcím a na základě toho, co jsem se od narátorů dozvěděl, 

je podrobuji kritice. Vracím se k samotné definici hospody a jejího štamgasta. Odpovím na otázku, zda je 

hospoda ono bájné třetí místo, a co víc – zda má vliv na dění ve městě a ve společnosti. Má tedy cenu 

chodit do hospody? Změním tím běh dějin? 

                                                           
5
 V orální historii je to však problém všeobecný. Viz kapitola 2.6 Hodnocení kvality výzkumu. 
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2 Metodologie 

2.1 Výzkumná otázka 

Ve své práci zkoumám hospodský život očima těch, kteří si to v hospodě poctivě „odseděli“.  Jsou to 

šťastné a často alkoholem podlité oči štamgastů jilemnických podniků, které si za poslední století zažili 

to své – jak ty oči, tak ty budovy. Mě však nebude zajímat osud budov, či soupisy personálu, ale právě to, 

co utkvělo v hlavách mých narátorů: šťastné i nešťastné chvíle, nezapomenutelné příběhy i 

nezapomenutelní lidé. Tato spontánní složka mého výzkumu však zavání spíše hrabalovskou literaturou, 

než orálněhistorickou prací, proto se zaměřím i na vážnější otázky, které mají vyvrátit či potvrdit zažité 

stereotypy o hospodách. 

V první řadě je to především otázka, kdo vůbec do hospody chodí a kdo jsou ti „štamgasti“. Má 

Vinopal pravdu, když popisuje štamgasta v „idealizované“ podobě jako „muže v letech, nejspíše už 

v důchodu, který je s největší pravděpodobností vyučen a živí, či živil se, manuální práci.“6? Jak vnímali 

štamgasti roli hospody v průběhu dějin, především pak za reálného socialismu? Bylo to bezpečné 

prostředí či místo, kde si člověk dal tiše pivo a pak raději rychle utekl na chalupu? 

Nakonec se pokusím analyzovat rozhovory v rámci teoretické literatury a zjistit, zda stálí hosté 

hospod na Jilemnicku vnímají „své“ hospody jako „třetí místa“ a ty pak jako takové mají význam pro 

jednotlivce, dané společenství a posléze i společnost (jak míní Oldenburg), anebo rysy, které se 

hospodám přičítají za charakteristické a přínosné, mohou převzít jiné instituce, a hospodu jako takovou 

do budoucna uchováme jako kulturní skanzen (jak míní Vinopal). Obecněji řečeno: Může být hospoda 

pro člověka třetí místo se všemi výhodami, které by to skýtalo? 

2.2 Metoda: Orální historie7 

Orální historie je kvalitativní metodou, která je založená na rozhovoru. Zaznamenává vzpomínky a 

životní osudy jednotlivých lidí, aby je konfrontovala s „velkými dějinami“. Tím nabízí originální pohled na 

minulost, který na jedné straně skýtá jedinečnost a autentičnost vzpomínek osob, které byly „při tom“, 

na druhé však všechny i neduhy, které jsou spojené s pamětí (selektivita, zapomínání, zkreslování), ale i 

lidským charakterem. S mírou subjektivity badatel musí počítat a dokázat jí při své práci reflektovat. 

                                                           
6
 Vinopal 2005 : 12 

7
 Představení metody orální historie i následný popis metodologie čerpá z  

Vaněk – Mücke – Pelikánová 2007 
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Orální historie má dva základní přístupy: autobiografické vyprávění a interview. Zatímco 

autobiografické vyprávění (nebo životopisná zpověď, životní vyprávění) se zaměřuje na celý dosavadní 

život jedince, s čímž je spojena délka i opakování rozhovorů i jeho způsob, kdy narátor v podstatě 

neomezeně vypráví svůj život, interview – které používám i zde v této práci – je zaměřeno na nějaké 

téma, ke kterému má narátor co říct. Do rozhovoru se vstupuje častěji a otázky badatele jsou 

konkrétnější.  

2.3 Výběr narátorů; prostředí výzkumu 

Jak vybírat narátory? Ptal jsem se po hospodách – zvlášť Honza s Lenkou, výčepní z Vinárny Pod Věží, mi 

byli nápomocni a doporučovali největší harcovníky, kteří  splňovali mé tři podmínky: 

1) Významnou část života prožil na Jilemnicku, 

2) je spjat s tamním hospodským prostředím, 

3) na druhou stranu však není s hospodou srostlý natolik, aby neměl smysluplný život i „tam 

venku“. 

Tak se stalo to, že téměř všech 12 narátorů je spjato s Vinárnou Pod Věží, a tak se kolem ní točí i 

tento výzkum. Jedinou výjimkou se stal N. F., nejstarší z narátorů, jehož osud není spojen ani tak 

s hospodami, jako s Autoklubem, s jehož členy se týden co týden sházel. Ani ostatní však nejsou 

zatvrzelými návštěvníky zrovna tohoto podniku. Vždyť s S. T. jsem byl seznámen v Renu a T. H. už Pod 

věž nechodí, protože to je prý moc daleko. Jak ještě uvidíme, hierarchii a „kastování“, a kam kdo chodí, 

je věc poměrně záludná, a ještě jí tu rozeberu. Na tomto místě pouze uvedu, že pokud v Jilemnici 

hierarchie hospod existuje, Vinárna Pod Věží se dotýká jejího vrcholu. 

Otázkou také bylo, v jakém prostředí se uskuteční samotný rozhovor. Všeobecně se doporučuje 

tiché prostředí, kde se narátor cítí pohodlně, a tak je nejčastěji volen jeho domov. To se mi však stalo 

pouze s B. N., Z. L. a T. H. Narátoři sami volili – i vzhledem k tématu – raději hospodu. A tak 7 rozhovorů 

se uskutečnilo v hospodě a zbylé dva na neutrální půdě u souseda (S. T.), u mých prarodičů (N. F.). 

V hospodě se pak projevilo to, na co se v literatuře upozorňuje: zaprvé hluk, který ztěžuje následný 

přepis, a pak další lidé, kteří se do rozhovoru zapojovali. Myslím však, že hospodské prostředí bylo 

produktivnější – snad díky optimálnímu sladění tématu a prostředí, či „nátiskem“ narátora. Třetí osoby, 

které se rozhovorů účastnili ať pokřikováním v pozadí od vedlejšího stolu nebo tím, že si přisedli a 

fakticky občas něco řekli, doplnili, nebyly, myslím, na škodu – ani v jednom případě jsem si nevšiml, že by 
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1. osoba změnila tón či styl výpovědi. A hluk? Když člověk hledal při přepisování, kde skončil, alespoň si 

mohl zatím místo narátora, jehož výpověď už znal, poslechnout audio záznam z partičky mariáše u 

vedlejšího stolu.  

Podrobnější představení narátorů provedu v kapitole 4.1 Představení narátorů. 

2.4 Rozhovory; přepis rozhovorů 

Se zmiňovanými 12 narátory jsem vedl polostrukturovaný rozhovor. Místo okruhů témat jsem si však 

vypsal jednotlivé otázky, kterých se chci dotknout. Tyto otázky však nejsou úplně svazující. Jsou pouze 

návodem, abych během rozhovoru žádné z těchto témat neopomněl. Jejich pořadí vyjadřuje ideální 

logickou strukturu, avšak při samotném rozhovoru jsem flexibilně reagoval na rozpoložení narátora a 

průběh rozhovoru tak, abych případně podchytil zajímavá témata, či se doptával na to, čemu jsem 

nemusel hned porozumět.  

První sada otázek se týkala narátorova života: 

1. Odkud pocházíte? 

2. Čím byli vaši rodiče? Co děláte/Co jste dělal vy?  

Následují obecné otázky ohledně bytí a vnímání hospody: 

3. Kdy jste se poprvé setkal s hospodou? 

4. V kolika letech jste začal pít alkohol? Kdy jste byl prvně opilý? 

5. Kde jste začal pít? 

6. Měl jste někdy potřebu změnit lokál? Jakou? 

7. Jak často navštěvujete hospodu? Je v tom nějaká pravidelnost? 

8. Čím je pro vás hospoda? 

9. Jaká jsou nejdůležitější a nejčastější témata, která v hospodě řešíte? 

10. Setkáváte se s lidmi z hospody i mimo ni? 

Poslední sada otázek se zaměřuje na reflexi funkce hospody pro společnost: 

11. Vnímal jste vývoj kvality/cen/personálu v hospodách, kam jste chodil? 

12. Byl jste vždy v prostředí, kde jste mohl mluvit o všem bez obav? Tedy v komunitě, které jste 

důvěřoval – nebo do hospod prosakovaly vlivy velkých dějin – válka, rok 1968, rok 1989? 
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13. Nalézáte nějakou hodnotu mezi dalšími pilíři života – prací a domovem? 

14. Dovedete si představit fungující vesnici spíše bez kostela, nebo bez hospody? 

15. Máte pocit, že se dají v hospodě vyřešit nějaké „komunální“ politické problémy? 

Rozhovory jsem nahrával na diktafon a poté jsem se je snažil v co nejkratší době přepsat. Po 

samotném oficiálním nahrávání často následoval ještě neoficiální „hospodský tlach“ v pravém slova 

smyslu. Krom slušnosti mě k tomu vedl i neskrývaný zájem o životní zkušenosti mých narátorů. Přesto se 

v interpretační části textu striktně držím toho, co bylo oficiálně zaznamenáno. Při přepisu jsem se co 

nejvíce držel narátorových slov i nálad – v citacích zde ale už uvádím redigovanou verzi, která je 

oproštěna o tzv. plevelná slova, a nejrůznější „šum“, který nemá informační hodnotu. Zároveň jsem 

nemohl opomenout charakteristický tón „hospodského žvástu“, proto je mluva narátorů často poněkud 

zmatená, téměř stále nespisovná, a často velice sprostá – to vše k hospodě patří a tak má svůj účel. 

2.5 Analýza a interpretace rozhovorů 

Po celou dobu výzkumu jsem si induktivní metodou vytvářel obraz o hospodském prostředí. Jakkoli jsem 

se snažil k rozhovoru přistupovat jako nedotčený ničím, abych dostál základnímu principu kvalitativního 

výzkumu, při němž se hypotézy netestují, ale vytvářejí, někde v hlavě jsem měl teoretický základ 

zmíněný v 1. kapitole a své předchozí hospodské zkušenosti, aby narátoři nezískali pocit, že jsem někdo 

úplně cizí.  

Při samotné analýze, kdy jsem už měl všechna data sesbíraná a přepsaná, jsem si přepis logicky 

rozčlenil do témat, o která se v práci zajímám. Kódy, které jsem si vytvořil, mi pomohli orientovat se 

v textu. Abych při interpretaci zachoval to, co mi narátoři chtěli sdělit, do jejich odpovědí jsem 

nezasahoval a nesnažil se z nich vyvodit závěry, či je propojit s jinými. Čtenář si tak může snadno udělat 

obraz o hospodském prostředí v Jilemnici, i o mysli jednotlivých narátorů. Ony „skryté“, metafyzické 

prameny si nechávám do Závěru, kdy se snažím propojit to, co jsem slyšel, s teoretickými koncepcemi.  

Zprvu jsem chtěl založit interpretaci na přepisu celé odpovědi, kterou mi na otázku narátor poskytl. 

Ač jsem se snažil pokládat otázky co nejotevřeněji, stávalo se, že občas narátor otázku usekl, či řekl slova 

typu: „Člověče, to na to už si nevzpomínám…“ Když jsem cítil, že opravdu neví, nebo se mu o tématu 

mluvit nechce, respektoval jsem to. Stejně tak se zde projevovala živelnost „hospodského tlachu“, který 

moji narátoři mají pod kůží, proto odpověď často odplula s jednou vzpomínkou někam úplně jinam, což 

s otázkou nemuselo vůbec souviset. Z respektu k narátorům a i z povahy zkoumaného tématu jsem 
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nelpěl na přesných a jednoznačných odpovědí, aby nedostali dojem, že jsou u výslechu (už tak mě dva 

potencionální narátoři odmítli, když viděli diktafon). I proto se stává, že v okruzích, které ve 4. kapitole 

interpretuji, nedostávají vždy slovo všichni – prostě proto, že za otázku z těch či oněch důvodů nakonec 

neodpověděli. 

2.6 Hodnocení kvality výzkumu 

Ve výzkumu mi nejde o získání objektivních faktů, aplikovatelných na každého jedince ve společnosti. 

Uvědomuji si, že získané data nejsou reprezentativní vzorek a vztahují se pouze a jedině na zkoumaný 

vzorek a nikoli na každého, kdo se v hospodě objeví. Dva lidi nemohou podat stejné svědectví  a kdybych 

rozhovory opakoval, těžko bych získal stejná data. (Zvlášť pokud mi S. N. řekne: „Všichni lžeme – to víš 

žejo! –,  jde o to, jestli furt stejně, nebo pokaždé jinak… Já na rozdíl od ostatních lžu pokaždý jinak…“8) 

Kritéria validity, reliability a generalizace jsou v orální historii poněkud problematická. Snažil jsem se 

však využít co nejvíce prostředků, abych připravil co nejpřesnější interpretační východisko. Proto zde 

například popisuji můj postup; a proto jsem při samotných rozhovorech ověřoval smysl narátorových 

myšlenek, u kterých jsem si nebyl jist.  Validita je v kvalitativním výzkumu postupně nahrazena 

konceptem důvěryhodnosti zjištění, zpřístupňováním empirického materiálu9. Rozhovory mám spolu 

s protokoly o rozhovoru uloženy v mém soukromém archivu, a tak mohou být zpřístupněny dalším 

potenciálním badatelům. 

2.7 Etické otázky orálněhistorickho výzkumu 

Právně-legislativní stránky vedení výzkumu je jedním z pilířů orální historie. Etické kodexy jednotlivých 

národních orálněhistorických asociací mají za společný cíl omezení neadekvátního způsobu vedení 

rozhovorů a zkreslování historie, vyloučení manipulace a zneužití osobních údajů a získaných informací 

vůbec10.  

Dodržoval jsem zásadní předpoklady a přesně jsem narátora seznámil s účely a cíli mého výzkumu. 

Respektoval jsem jeho názory a jeho vidění minulého dění. Rozhodl jsem se mé narátory, stejně tak i 

další postavy, které se v rámci rozhovoru v příbězích vyskytli, anonymizovat a uvádět smyšlené iniciály. 

                                                           
8
 Rozhovor s S. N. 

9
  Vaněk – Mücke – Pelikánová 2007 : 141 

10
 Vaněk – Mücke – Pelikánová  2007 : 157 
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Přesto souhlas všech informátorů s publikováním a anonymizací ve mně (v rámci poctivé reflexivity) 

zůstávají jistá dilemata, která shrnuji v kapitole 4.1 Představení narátorů.  
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3 Hospoda jako fenomén v čase a prostoru 

Co je to, co zde nazývám hospoda? V první řadě je to typ pohostinského zařízení, kde se čepuje pivo. 

Kudy ale dál? Přesné vymezení pojmu hospoda je více než problematické. Domnívám se, že podstatou 

hospody není zevnějšek, ale fakt, že se tam lidé nechodí najíst nebo napít proto, že mají hlad nebo žízeň 

– jdou tam především „posedět“, ať kvůli kamarádům nebo prostředí samému.  

Tento základ nám prozatím postačí, z toho jsem vycházel. Kdybych chtěl pokračovat v definování, 

neubránil bych se už hodnotícím položkám, které jsou předmětem této práce. Nabízí se tu totiž otázka, 

zda „hospoda“, resp. „česká hospoda“, je Oldeburgovým „třetím místem“. 

3.1 Oldenburg: Teorie třetího místa 

Na počátku Oldenburgovy teorii  třetího místa  stojí předpoklad, že všechny zdravé kultury mají živý 

neformální veřejný život a nevyhnutelně si samy vyvíjejí svou vlastní populární verzi míst, které ho hostí. 

A třetí místo je především takové místo, kde se lidé scházejí bez zjevných záměrů, a tak se smyslem 

návštěv stává samotné sdružování. 

Oldenburg si všímá, že americká střední třída žije pouze rodinou a prací. Ve městech ani není, kde se 

zastavit a odpočinout, prostranství jsou (stejně jako samotný volný čas) přestavěna na bezduchý 

konzum. Domácí a pracovní prostředí pak musí nahradit vše, co by mělo obstarávat veřejné neformální 

setkávání. A je znát, že tento stav je nevyhovující: počet rozvodů stoupá a stres způsobuje dvě třetiny 

absentérství, což se nutně odráží ve výkonu průmyslu. V zaměstnání se navíc stírá rozdíl mezi pracovním 

rozhovorem a čirým tlacháním, čímž výkonnost opět propadá. 

Je to právě ona třetí noha k dvounožce domov – práce, tj. základna neformálního veřejného života, 

která je místem oddechu a úniku od každodenních starostí. Oldenburg pro něj zavádí nový pojem třetí 

místo, protože ty dosavadní, které by se daly použít, vždy odkazují k nějakému typu zařízení a většinou 

sebou nesou stinné stránky toho kterého místa. A tak je třetí místo obecné označení pro velkou řadu 

veřejných míst, která hostí pravidelná, dobrovolná, neformální a radostně očekávaná setkání jednotlivců 

mimo domov a práci. 

Pro třetí místo je charakteristických několik věcí. V první řadě znamená neutrální půdu, kde nikdo 

z příchozích není hostitel, a každý může odejít, kdy chce. Je také rovnostářské, tedy přístupné široké 

veřejnosti a nemá nastavená formální kritéria přijímání a vylučování členů, čímž návštěvníkům poskytuje 



16 
 

možnost si nalézt přátelé, jejichž společnost si opravdu užíváme, a ty méně oblíbené vrátit do prostředí 

práce či domova. Je to místo rovnostářské, kde lidé odhazují své role „zvenčí“. Nálada třetího místa je 

veselá a pohodová, problémy se musí odsunout na druhou kolej. Hlavní činností je konverzace. Důležitá 

je také přístupnost: nejlépe, když tam člověk může dojít v kteroukoli denní i noční dobu s jistotou, že zde 

potká známé. Aby se stal člověk stálým hostem, štamgastem, se všemi výhodami, které to skýtá, musí 

třetí místo navštěvovat pravidelně. Na druhou stranu však není jakoukoli pravidelností svázán: někdy 

bude návštěva delší, jindy kratší, někdy ji bez následků může i vynechat. Pro štamgasty je to domov 

mimo domov, který naplňuje funkce domova lépe, než domov samotný. 

3.2 Hospodské řeči 

Jestliže Oldenburg pokládá rozhovor na třetím místě za hlavní činnost, Jan Sokol říká, že to, co v hospodě 

probíhá, není ledajaký rozhovor. Staví proti sobě argumentační rozhovor, který má svá pravidla a cíle, a 

rozhovor, který se podobá spíš kooperační hře, který nemá žádné cíle, vítěze ani poražené, a v kterém 

jde „hlavně o to, potvrdit a posílit společenské vztahy, případně navázat nové - být chvíli spolu.“11
 

Je to ten nejprostší rozhovor na ulici („Jak se máš?“ – „Jo, jde to – ty?“), na zastávce, v čekárně. 

Můžeme tomu říkat tlachat, kecat, drbat, ale „anglický gossip12 lépe oceňuje skutečný význam této 

základní formy volného lidského společenství, v němž se jen jaksi mimochodem také šíří informace, tvoří 

skupiny a ‘veřejné mínění‘.“13 A právě pro tento druh rozhovoru jsou hospody platformou, protože 

poskytují veřejný prostor, kde se ke konverzaci může kdokoli připojit.  

Literární kritik Václav Černý si všímá, že právě na tom postavil Bohumil Hrabal své literární dílo. 

Hrabal hledal lidovost bez romantické fasády a našel ji v továrnách, ve vlacích a autobusech, a právě 

v hospodách. Zjistil, že tato lidovost má svoje vlastní slovesné výrazy, že toto lidové prostředí dál bájí – 

„a mezi formami, žánry a odrůdami této bájivosti si Hrabal volil jako výraz základní, nejživější, 

nejplodnější a na nějž lze převést i typy ostatní, hospodský kec.“14 Proč je nadřazený? Ostatní kecy – na 

                                                           
11

 Sokol 2001 : 120 
12

 Ve skutečnosti je pojem „gossip“ také poněkud problematický. Zdá se, že rodilým mluvčím je vnímán stejně 
pejorativně, jako český „tlach“ či „drb“, pouze mu byla ona užitečnost přiznána. Viz například Robin Goorman: 
Grooming, gossip and the evolution of language. 
13

 Sokol 2001 : 122 
14

 Černý 1976 : 546 
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oné ulici, zastávce, či v čekárně – jsou pouhými odnožemi díky absenci alkoholu a jeho „opojně 

osvobodivé rozkoši“15. 

Václav Černý pak hospodský kec analyzuje a popisuje asi takto: kecal si formou lidového slangu, tak 

jak mu huba narostla, užívá básnické svobody, nemá žádné zábrany, neřekne jen to, co neví; je to 

surrealista prožívající nejpřirozenější slovní průjem; vytahuje se a přehání, má brýle mámení, či spíše 

prostě velké oči – „Komár se sic nestává velbloudem, ale nabývá velbloudích rozměrů, což je lepší, neboť 

teď rozeznáte, kolik má komár noh.“16 – a samostatnou součástí hospodských keců je vždy vyhrocená 

sexuální oplzlost. 

Stejně jako Sokol si je Černý jist, že hospodský kec je samohyb. „Děje se v něm něco uvnitř 

nespojitého a prkenně neživého, je to pestré, proměnlivé, nečekané, ale máš jistotu nataženého pera, 

které se odvíjí, dokud se to samo nezastaví.“17 

3.3 Česká hospoda v čase 

Z historického hlediska se však zdá, že by hospoda mohla být i něčím víc, než prostorem tlachu a bájení, 

či – pokud bychom předpokládali, že pro mnohé je oním třetím místem  – více, než místem odpočinku a 

důstojného veselí:  Byla totiž u vzniku českého moderního národa. V ní se scházeli první vlastenečtí 

literáti a buditelé a šířili národní myšlenku pomalu dál. Tak vznikl v 30. letech devatenáctého století 

příběh o stropu v hostinci U Bílého Lva, který – kdyby se zřítil – přinesl by smrt celému českému 

národu.18 

Hospody byly první veřejně dostupné ostrůvky češtiny uvnitř německého živlu, které svou speciální 

úlohu sehráli i díky pivu: „Akt pití piva se změnil v symbolický ceremoniál příslušnosti k české nebo 

slovanské pospolitosti a byl přenesen ze sféry požitků materiálních v oblast hodnot duchovních.“19 

Pozůstatky tohoto „pivního patriotismu“ můžeme pozorovat i dnes: 93 % Čechů souhlasí s tvrzením, že 

pivo lze považovat za český národní nápoj.20  

                                                           
15

 Černý 1976 : 546 
16

 Černý 1976 : 552 
17

 Černý 1976 : 555 
18

 Macura 1997 : 28 
19

 Macura 1995 : 16 
20

 Vinopal 2005 (b) : 7 
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Jenže český národ se začal rozdělovat.  České elity si sice uvědomovali význam hospody jako po 

dlouho dobu prakticky jediného útočiště českého živlu, cítili však stud, že právě hospoda zaujímá v české 

kultuře tak důležité postavení. Básníkům a literátům začala zas vadit uzavřenost českých měšťanských 

hospod a začali vyjíždět za hranice měst, i českých zemí.21 Jiným směrem se vydali ti, kteří na přelomu 

století zakládali abstinenční spolky a časopisy s tím, že právě všeobecným ostřízlivěním národa bude 

dokončeno národní obrození.22 

Na druhé straně však hospoda fakticky plnila své poslání. Jak můžeme vidět i v kapitole 3.4 Střípky z 

hospodského život v Jilemnici, staly se hospody na dlouhá léta útočištěm vznikajících spolků a místem 

veřejných sbírek23. Ač ty největší spolky (např. Sokol) si vybudovaly své vlastní sokolovny a klubovny, 

hospoda se ze života jen tak nevytratila a nadále byla důležitým aspektem každodenního života, na což 

se často – přes všechno to budování národa – zapomíná. 

Role hospody za socialismu je problematická. Karagjozov přirovnává českou hospodu osmdesátých 

let k polskému kostelu: „Hospoda měla exteritoriální status, byla existenčním minimem svobody, bez 

něhož by byl stát prostě zašel.“24 Vinopal naopak míní, že to, co dnes většina lidí vnímá jako kladné 

stránky hospody, se obrátilo proti společnosti. „Hospodské tlachání nad levným pivem bylo 

bezbolestným a vcelku bezpečným prostředkem psychické hygieny, vybití nahromaděné frustrace a 

zahnání pocitů deziluze.“25 V hospodě se vypouštěla negativní energie, která by prý mohla sloužit 

společenské změně. Ve skutečnosti však říkají to samé: hospodou se unikalo z šedi života tam kolem. 

Jenže Vinopal by ve světě bez hospod viděl energii sloužící ke změně režimu, zatímco Karagjozov 

zoufalství – tedy nikoli energii, ale bezmoc, letargii, ztrátu sebe sama a z ní pramenící i zánik státu jako 

takového.  

Problém celé Vinopalovy teze o roli hospody za minulého režimu uvidíme na jeho názoru na pád 

režimu. „Hospodské prostředí v období reálného socialismu podstatnější hnutí odporu ani neformovalo 

ani neskrývalo. Ideály změny komunistického režimu nevzešly ze setkání nad pivem, protirežimní činnost 

nevyvíjely spolky vzniklé u štamgastského stolu, mítinky a setkání s občany neprobíhaly v sálech, z nichž 

byla pípa na dohled.“26  Na rozdíl od počátku boje o českou státnost, měla již prý společnost vybudované 

                                                           
21

 Křivánek 1997 : 117 
22

 Pokorný 1997 : 177 
23

 Altman 1997 : 182 
24

 Karagjozov 1997 : 247 
25

 Vinopal 2005 (a) : 6 
26

 tamtéž. 
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institucionální složky, na nichž mohla být postavena změna režimu. „Ač mohli být aktéři polistopadových 

změn jakkoli pravidelnými návštěvníky pohostinských zařízení, hospodské prostředí k převratu samo o 

sobě nijak významně nepřispělo a ani přispět nemohlo.“27   

Celé jeho tvrzení má totiž jednu špatnou premisu: „Období totality se z hlediska míry politické 

svobody a práv jednotlivce v jistém smyslu podobalo době devatenáctého století.“28 Krom toho, že každé 

srovnání historických epoch je dosti problematické už z principu, zde do očí bije podstatný rozdíl v 

přístupu vládnoucí garnitury k opozici. Zatímco i minimální snaha o opoziční činnost vůči vládě KSČ byla 

ihned perzekuovaná a zpočátku trestána i smrtí, Vídeň si českých vlastenců zvlášť zpočátku až tak 

nevšímala, a tak česká otázka dostávala poměrně dost prostoru. Zatímco v Českém království se šířilo 

nadšení, v Československé (socialistické) republice strach. Srovnávají se tu dvě odlišná období a 

především dva úplně odlišné procesy. Jediným společným jmenovatelem je tu prostor hospody, který je 

však vnímán v obou případech až moc mysticky – jednou se znamínkem plus, podruhé mínus. Problém 

podobného uvažovaní tkví však ještě hloub, proto se k této otázce v Závěru ještě vrátím. 

3.4 Střípky z hospodského život v Jilemnici 

Jilemnice leží na úpatí našich nejvyšších hor Krkonoš a je tak mezi městy soupeřící o titul „brána do 

Krkonoš“. Hrabačov, o kterém tu bude několikrát řeč, leží dva kilometry severně od centra města a je 

součástí Jilemnice od roku 1973. Dnes žije v Jilemnici téměř 6 tisíc obyvatel. 

První zmínka je již z roku 1350. Od svého založení měla nejspíše tržní právo, avšak nejstarší 

dochované privilegium pochází až z roku 1592 a vyplývá z něho, že Jilemnice směla pořádat trh každé 

pondělí, třikrát do roka osmidenní trh výroční.29 Právě proto, že k trhovému životu hospodské bujaří 

neodmyslitelně patří, můžeme se domnívat, že o hospody Jilemnice nikdy nouzi neměla. Konkrétní 

obrysy se však začínají objevovat až s národním obrozením a spolkovým životem, který v Jilemnici – 

jakožto ryze českém městě v pohraničí, kde byla převaha německého obyvatelstva – zažil v druhé 

polovině 19. století rozkvět. 

Roku 1860 byl založen Ochotnický spolek Kolár, o dva roky pěvecký spolek Branislav, a tak dále… Do 

roku 1900 bylo v Jilemnici na 30 spolků. A co by byly spolky bez hospod? Vždyť první nadšení cvičenci se 

scházeli na dvoře hostince U Bílé růže a netrvalo dlouho a roku 1869 se v hostinci U České koruny usnesli 

                                                           
27

 tamtéž. 
28

 Vinopal 2005 (a) : 6 
29

 Luštinec 2000 : 61 
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na zřízení T. J. Sokol. Cvičilo se buď v Lázních, což býval hraběcí hrabačovský dvůr, nebo v hostinci U 

Sevastopolu. Když pak později přišly na mysl vlastní cvičební prostory, peníze se brali z výtěžků zábav a 

bálů, sbírali se na svatbách i pohřbech, ale v pokladním deníku jsou zapsány (sic nevelké) příjmy 

z pokladniček rozmístěných v hostincích po městě: U Trojanů, U Koníčků, V Jilmu a jinde. Sokolovna byla 

slavnostně otevřena roku 1896, přesto o pokladničkách slyšíme ještě o dvacet let později. 30 

Poté, co do kolébky lyžování – jak je často Jilemnice nazývána – hrabě Harrach nechal dovést jedny 

z prvních lyží, byly 5. dubna 1895 schváleny stanovy Českého krkonošského spolku Ski Jilemnice – 

prvního českého lyžařského spolku. I jeho vznik je spojen s pohostinským zařízením: základnou se stala 

restaurace na Kozinci (postavená na popud J. Buchara hrabětem Harrachem rok předtím). A když pak 

příští zimu Hynek Bedrník (známý též proto, že lyžařskou holí skolil jelena) sklízí ve dvou závodech 

konaných až v Mnichově 1. a 2. místo, přičemž druhý z Jilemnických závodníků, František Mládek, dojíždí 

do cíle jedné z jízd jako druhý, připraví se na počet vítězů uvítací večírek v hostinci U Bílé růže. O dva dny 

později večírek pokračuje právě na základně Ski Jilemnice na Kozinci.31 

Hospody poctivě plnili své poslání i další desetiletí. Ale přišli těžké chvíle - druhá světová válka, kdy 

svou roli na úplný závěr sehrála hospoda U Labutě, kde se sešel „hrabě Kolovrat“32, velitel devíti dobře 

vyzbrojených partyzánů, kteří na stranu jilemnických obrátili povstání 3. května 1945, s velitelem 

Volkssturmu. Právě díky jejich domluvě střelba dvě a půl hodiny po půlnoci utichla. Nevíme však ani, zda 

se setkali uvnitř hospody a už vůbec nemůžeme překládat, že by nějak intenzivně popíjeli či nasávali 

tamní prostředí, ale funkci hospody jako „místa k setkání“ to splnilo dokonale33.  

Kapitolou sám pro sebe je Jilemnický pivovar. První zmínky o něm jsou již z roku 1584, přičemž 

z roku 1688 víme, že dosahoval roční produkce 60 sudů piva. A pak kráčel s dějinami Jilemnice a se všemi 

jejími požáry, kdy například v roce 1838 musel být znovu vystaven, až k první světové válce, na jejímž 

prahu dosáhl své vrcholné produkce 15 tisíc hektolitrů piva ročně. Po válce to bylo pouhých 2 tisíce 

hektolitrů, a přestože produkce opět rychle stoupala, už nikdy se nepodařilo dosáhnout předválečné 

úrovně. Poslední pivo se zde vyrobilo v roce 1950, kdy byl objekt ministerstvem zemědělství přidělen 

městskému národnímu výboru, pod jehož křídly chátral z větší části nevyužitý.34  

                                                           
30

 Křížková 2009 
31

 Kubát 1994 
32

 Alespoň tak se představil, když před půlnocí dorazil na radnici, aby ovládl situaci. 
33

 Cvičenci na dvoře hostince U Bílé růže nám dokázali, že prostor hospody se neomezuje pouze na interiér.  
34

 -PePo- 2010 
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Stejnou dýku do zad dostaly i restaurace, jídelny a bufety. Postupně zestátněná restaurační zařízení 

pod křídly Restaurací a Jídelen či Jednoty pomalu odumírala. Pokud ještě po válce bylo dle slov H. K. v 

Jilemnici „minimálně 17 hospod“35, někdo říká i víc, do listopadových změn vstupoval se čtyřmi 

mohykány: U Labutě, U Koníčků, U Stadionu, Pod věží a Formanka při hotelu Cedron. 

Do dnešních dnů přežily pouze dvě: Vinárna Pod Věží a Restaurace U Stadionu. Zájezdní hospoda U 

Koníčků musela ustoupit obchvatu města, z hostince U Labutě je dnes penzion.  Zato však přibyla řada 

dalších, napočítáme jich skoro třicet – od zakouřených putyk (U Ričiho, Reno…) a heren přes důstojné 

restaurace (U horkých kamenů, Pizzerie U Pošty …) až po pochybné podniky, kde se scházejí mladí 

(Zábavní centrum, Dřevěný grand…).  

Podrobnější seznámení se zařízeními, o kterých bude v práci řeč, si však nechám až do další části 

textu, kde nechám promluvit ty, kteří s těmi starými hospodami prožili kus života. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
35

 Rozhovor s P. P. a H. K. 
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4 Hospoda v srdcích štamgastů 

Výzkum tak, jak byl navržen, ani neměl šanci stát se komplexním sociologickým výzkumem – jde spíše o 

narativní sondu do prostředí jilemnických hospod. Nechávám zde promlouvat narátory, pokud se o dané 

problematice zmiňují, aniž bych jejich stanovisko hodnotil či z něho vyvozoval nějaké závěry. To si 

nechávám až do Závěru práce. Tuto část jsem rozčlenil do obecnějších témat, pod kterými řeším více 

položených otázek. 

1. Představení narátorů 

2. Vzpomínky na Jilemnické hospody 

3. Já, hospoda a ti druzí 

Jak vnímají narátoři hospodu? Proč do ní tedy chodí a co tam probírají? Jakou má pro ně úlohu 

mezi domovem a prací? Co hospody a ženy? 

4. Vývoj hospody  

Jak se vyvíjelo hospodské prostředí? Co ceny, pinglové a kvalita piva? 

5. Hospoda za reálného socialismu 

Bylo prostředí hospody vždy bezpečným místem, kde si člověk mohl nadávat, jak chtěl, či si musel 

dávat pozor, s kým u stolu sedí, mluví a pije? 

6. Význam hospody pro místní společnost či region jako takový 

4.1 Představení narátorů 

V  otázce tak srdcové a problematické zároveň, jakým hospoda bezesporu je, by narátoři, se kterými 

jsem vedl rozhovor, neměli zůstat pouze na hospodu omezenými výkřiky anonymizovaných iniciálů. To 

by nakonec mohlo vést k mýtické představě štamgastů, jejichž bytí je soustředěno právě pouze na židli u 

svého oblíbeného stolu v krčmě, ze které když se zvednou, propadají se do pochybného nebytí – nedej 

bože kdyby podnik opustili. V tom případě by tato práce postrádala smysl, jelikož by se posedávání 

v hospodě, jakož i každý jiný akt sám o sobě, mohlo stát předmětem jistě zajímavého i podmětného 

filosofického tázání, které by však nakonec nemělo co říct - bylo by ochuzeno o tíhu i radost reálného 

života „tam venku“, kterého se jen tak zbavit nejde. 

Avšak najít rovnováhu mezi anonymitou a plastickým obrazem člověka je téměř nemožné. Kdo bydlí 

v Jilemnici, či dokonce sedá s tím kterým narátorem u stolu, jistě za iniciály (které jsou vymyšlené – bez 

toho by to bylo až moc jednoduché) pozná konkrétního člověka. Věřím však, že to nebude problém. Už 
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proto, že lidé na tak malém městě, a štamgasti zvlášť, mezi sebou moc tajemství nemají  - a pokud ano, 

tak člověk mávající s diktafonem je ten poslední, co se o něm dozví. 

N. F. (nar. 1923): Nejstarší účastník výzkumu.  Narodil se v Jilemnici a za války se vyučil opravářem 

kancelářských strojů. Jak tu uvidíme ještě mnohokrát, první setkání s hospodou bylo se džbánem v ruce: 

„Rodiče měli známý tady v tom Harrachovským pivovaru... A ten pán byl sládek, každej den fasoval pivo. 

A tatínek když měl chuť, tak maminka dala baňku, ať tam skočím.“36 Později se stal členem jilemnických 

turistů, ale především je od svých 24 let aktivním členem Autoklubu Jilemnice, který se proslavil po celé 

Evropě. Rozhovor jsme uskutečnili na neutrální půdě u mých prarodičů. 

B. N. (nar. 1930): Narodil se v Jilemnici a celý život pracoval ve školství, buď jako vychovatel nebo 

jako učitel. Krom přispívání do různých výročních sborníků jilemnických spolků také píše básně – jednu 

z nich naleznete v podkapitole 5.6 Účtenka z Valdštenské vinárny – Vinárna Pod Věží. Rozhovor se 

uskutečnil u B. N. doma. 

S. N. (nar. 1931): Nejstarší  podvěžácký štamgast: chodí tam už 67 let, leč prvního panáka zde měl až 

v roce 1950 při odvodu na vojnu. A to všechno přestože je z 6 km vzdálené Horní Branné. Vášnivý hráč 

mariáše, který ho hrál ještě v době, kdy šlo o velký prachy. Je „dřevíčkář“, který rád vzpomíná na svou 

největší zakázku: 150 tisíc dřevěných kuželů na spartakiádu. Během rozhovoru často odkazoval na různé 

literární autory (Baar, Šír) a když se řeč dostala na otázku pravdy a lži, zarecitoval  spatra Wolkerovu 

Baladu o očích topičových.  Rozhovor nemohl proběhnout jinde, než Pod Věží. 

T. H. (nar. 1941): Narozen v Jilemnici a to rovnou do hospody: „Naši měli do roku 52 hospodu tady 

pod náměstí a jmenovala se U Gabrielů.”37 On sám byl v roce 1969 po nesouhlasu se vstupem sovětských 

vojsk donucen jít do stavebnictví. V roce 1967 se přestěhoval z Jilemnice do Hrabačova38, kde bydlí 

doteď. Rozhovor proběhl na zahradě u T. H. 

H. K. (nar. 1943): Rodák z Jilemnice, který je dodnes řidičem u ČSAD. Velký kamarád s P. P. 

Vzpomíná, jak za mlada chodil s rodiči buď koukat na fotbal nebo na Kozinec na kuželky: „Tam chlapi 

                                                           
36

 Rozhovor s N. F. 
37

 Rozhovor s T. H. 
38

 Hrabačov je od roku 1973 část Jilemnice. 
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kouleli kuželky. Ještě dřevěný. Tam jsme si dali párek, limonádu, pivo, štamprdle a šlo se domů.“39 

Rozhovor se uskutečnil Pod Věží ve dvojici s P. P. 

P. P. (nar. 1946): je otcem dnešních majitelů Vinárny pod Věží a bydlí hned o patro výš nad Vinárnou 

Pod Věží, tedy v baráku, který postavil jeho děd. „V dnešní době jsem línej někam chodit, mě to stačí po 

schodech sem – už  sem říkal, že bych si mohl udělat garsonku, abych nemusel chodit po schodech.“40 

Hospodského dění se tak účastní už od útlého mládí, kdy hlídal koňské povozy sedláků, kteří se zastavili 

na štamprdle. „Kór pak v zimě, (…) To se tahaly ledy a sedláci tady zastavili, já jako malej kluk sem vyběh, 

protože to bylo něco pro mě, no a tím mě naučili i trochu… to, protože mě vždycky nalil Drášil trochu 

zelený za to, že jsem tam mrznul.“41  Poté pracoval v ČSAD a Tesle. Rozhovor se uskutečnil Pod Věží ve 

dvojici s H. K. 

S. T. (nar. 1947): Od roku 1978 bydlí v Jilemnici. Vyučil se zedníkem, nakonec však skončil u 

klempířiny a jako soukromník si osahal všechna možná řemesla. Své první setkání s hospodou si 

v podstatě nepamatuje: „Chodil jsem do školy a děda mě poslal s putelkou pro pivo a já sem prostě tu 

hospodu… já si ani nepamatuju, tam mě to jen natočili. To bylo první setkání. To mě mohlo bejt pět roků. 

A já sem mu tu putulku vypil a pak mě našli za topolem.“42 Rozhovor proběhl v garáži Z. P.  

Z. L. (nar. 1949): Narodil se v Zálesní Lhotě, poté se však přestěhoval do Jilemnice, kde hrál fotbal, 

volejbal a také závodil v lyžování. Stal se inženýrem na Fakultě strojní a poté dělal jednu dobu 

v automobilce, pak přešel do stavebnictví. Krom toho si rok a půl vyzkoušel, jaké je to vést svoji vlastní 

hospodu. „Takhle z oleje to nemůže dělat každej. Furt stejný lidi, stejný kecy, to už je na nervy.“43 

Rozhovor proběhl na verandě jeho domu Zálesní Lhotě, kam z Jilemnice opět vrátil. 

Z. P. (nar. 1950): Pochází ze Slovenska, kde se vyučil hodinářem, a do Podkrkonoší se přiženil okolo 

roku 1970 a o pár let později se usadil v Jilemnici. V roce 1977 začal natahovat známé hodiny na 

Jilemnické radnici, což dělal následujících 33 let. Rozhovor jsme nahráli v Renu. 

N. C. (nar. 1955): Rodilý Jilemničák, který se do místních análů zapsal dlouholetou trenérskou 

činností v místním fotbalovém klubu. S hospodou se setkal už jako dorostenecký hráč: „Tady U Nosků 

                                                           
39

 tamtéž 
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 Rozhovor s P. P. a H. K. 
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 tamtéž. 
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 Rozhovor s S. T. 
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 Rozhovor s Z. L. 
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byla taková nudle, kde se dělali klubový schůze, a tam nás paní Višňáková pustila a my tam byli sami.“44 

Pracuje jako technolog v nedalekém Vrchlabí. Rozhovor proběhl Pod Věží a v průběhu rozhovoru si 

k nám přisedl jakýsi C. 

H. H. (nar.1957): V roce 1984 převzal hostinec U Labutě a po změně režimu ho odkoupil do vlastních 

rukou a udělal z něho penzion. Rozhovor se uskutečnil na zahrádce penzionu U Labutě; k jeho konci 

přišel H. H. navštívit F. a S. 

O. O. (nar. 1960): Do Jilemnice se přistěhoval na přelomu 80. a 90 let jako optik, čemuž se věnuje 

dodnes, a ihned si oblíbil Vinárnu Pod Věží, kde má svůj štamgasťáckej půllitr z dob, kdy s Weber 

teamem (fotbalový team složen z tamních štamgastů) získal 2. místo na Havlovickém poháru. Rozhovor 

jsme uskutečnili na zahrádce Pod Věží. 

4.2 Vzpomínky na Jilemnické hospody 

Jen tato kapitola by samozřejmě dala na samostatnou práci. Narátoři nejrůznější hospody zmiňovali 

v nejrůznějších kontextech. Zmiňuji zde proto pouze pár poznámek k těm nejpopulárnějším jilemnickým 

hospodám45. 

4.2.1 Vinárna Pod Věží 

Vinárna pod Věží je hned na Jilemnickém náměstí – překvapivě – pod radniční věží. Současný objekt byl 

vystaven v roce 1923, vinárna v těchto místech však byla už od roku 1870. Turisty často mate názvem, 

který je však historický – zprvu to bývala kořalna, kde se nalévalo víno a likéry. Okolo 2. světové války 

zde obsluhoval jistý Jarka Drášil. P. P. na něj vzpomíná: „To byl pan Vinárník. Vysokej! Knírek. Břicho. 

Postava ohromná.“46 V té době se zde platilo pouze v sobotu, kdy sem chodili celé rodiny s dětma, přes 

týden se platilo „na futro“, protože pan Prášil tvrdil, že ho neustálé placení jen zdržuje. Krom sedláků a 

služebných od Harracha Vinárnu navštěvovali i celé rodiny: „Táta sem taky chodil s mámou. V sobotu 

sem chodili chlapi s holkama.“47  

Poté Vinárna spadala pod Restaurace a Jídelny a za nějaký čas se výčepním na 23 let stal Jarka 

Faistaver: „Jarka Faistavrů , to byl člověk, kterej se k tomu choval… I za komunistů jako soukromník. 
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 Rozhovor s N. C. 
45

 Pro bližší představu viz příloha 8.1 Mapa Jilemnice a hlavních hospod 
46

 Rozhovor s P. P. a H. K. 
47

 tamtéž. 
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Prostě furt všechno fungovalo a za 20 halířů dýška byl schopnej se uklonit, on se choval nepřirozeně 

době.“ 48 Taky zde bylo stále plno: „Tady si člověk nesed. Jarka v sedm odjížděl  posledním autobusem. 

Tady nebylo otevřený večír, to bylo za Drášila. A Jarka Fajstavrů měl od 11 do 7.“49 

V 90. roce dostala barák i s hospodou zpět rodina P. P. a Vinárna pod Věží na okamžik dostála opět 

svého názvu: „Můj švagr to tady zaved a chtěl mít vinárnu… V 90… A to sme tady měli a i točený víno. No 

ono – v Jilemnici vinárna nejde. To tady nikdo nepil.“50 

Současní majitelé prostory zrekonstruovali: „A teď co tady udělal pan vedoucí ten obklad – já mu 

říkám: ‚Ty vole! Já sem dřevíčkář, já myslel, že něco umím, ale todle,  co je tady, to bych nikdy 

nedokázal!’ “51 Především se však vinárna stala součástí Pilsner Urquell klubu a svým hostům tak nabízí 

kvalitní tankové pivo, které každý jen chválí. 

N. Č. taky dodává: „Je pravda, že tady Pod Věží, když mluvíme o těch kastách, tak tady se scházela… 

dá se říct… vyšší společnost. Ale zas tadydle v tom boxu seděla parta zedníků, kterejm začalo pršet. To ne 

že by to Jarka Fajstaverů vyhazoval, jo, ale večír si už viděl, že… tamhle profesor, tamhle tenhle…”52  

V podvědomí části místních se to drží stále, jak jsme však viděli, je to do jisté míry iluzorní – na druhou 

stranu se zde (a nikde jinde) opravdu schází i jakási vyšší jilemnická třída. 

4.2.2 U Labutě 

Pod vrchem Kozinec a asi čtyři sta metrů od náměstí dodnes stojí objekt, kde bývala hospoda U Labutě. 

Dnes je z ní penzion. „No nechtělo se mi tahat s pivama. To není jako dneska,  že když se zeptám, kolik 

vytočej, tak to je sto dvě stě piv… To byla třeba neděle... od 10 do 10 a já, když bylo hezký počasí, vytočil 

tak 4 hekťáky... hekťák byl sto litrů, čili dvě stě piv... To máš osm set piv a večer jsem to dorážel třeba 

ještě půlkou,“53 vzpomíná její tehdejší hospodský a dnešní majitel H. H. 

Mezi hostinskými je vzpomínána paní Ježková, a poté paní Z., na jejíž přímluvu u RaJ ji vystřídal právě 

H. H., který do funkce hospodského povýšil ze štamgasta. „Ona byla dobrá psycholožka, uměla se chovat 

k hostům, chlapům… víš… velmi příjemně. Sem chodili hlavně montérkáři, to byla čtyřka, tak jim vždycky 
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 Rozhovor s P. P. a H. K. 
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položila kozu na rameno a řekla: ‚Hele, Frantiku….’ Když čekal někdo na pivo, tak to uhrála do autu, 

cokoli.“54 

H. H. přišel do Labutě v roce 1984 a byl nucen celý objekt rekonstruovat: „Bylo to v hroznym 

technickym stavu. Kamna na uhlí, podlahy se protahovali, suchý záchody… žádný sezení tady venku…” 55 

Z polorozbořené hospody se stalo důstojné místo, což sebou však neslo i negativa: „Na tom dělali ti 

místní chlapi, aby to bylo co nejdřív hotový. Aby mohli co nejdřív zas chodit. No a pak nadávali, protože z 

tý čtyřky udělali trojku, takže pivo bylo o 30 halířů dražší.“56  Ale i nadále bylo plno, zvlášť o víkendech, 

kdy byla jednou ze tří otevřených hospod. 

4.2.3 Hotel Grand 

 Před bankou na náměstí, která v roce v polovině 90. let nahradila již zchátralý objekt, na jehož střeše 

v té době rostli stromy, a jež býval slavným hotelem, je na chodníku z kostek vyskládán na památku 

GRAND.  „V Grandu se hodně scházeli mladí lidi. A tam se tančilo.“57 Krom toho se tam hrálo divadlo. 

Výjimečné postavení zmiňuje i H. H.: „Grand byl zas něco jinýho, vyšší kategorie… Tam točili Plzeň.“58 

Jak se však hotel dostal pod křídla Restaurací a Jídelen, postupně chátral. N. Č. vzpomíná na poslední 

hřebík do rakve: „Když se začala stavět mazutová kotelna a Grand sloužil jako ubytovna pro zahraniční 

dělníky, tak to dostalo tak zahulit, že to v podstatě bylo na spadnutí…“59 

4.2.4 U Koníčků 

U Koníčků byla stará zájezdní hospoda, která musela roku 1992 ustoupit silničnímu obchvatu kolem 

Jilemnice. Obraz o ní dává N. Č.: „U Koníčků bylo vždycky lepší pivo než bylo u Nosků; on měl trubky pod 

silnicí, tam byl vynikající sklep, odkud to kompresorem táhnul pod silnicej… V létě tam bylo zima. Tam byl 

bubláček, nízkoobrátkovej kompresor. Ještě tihle starý, co jezdili s koňma, je tam nechávali stát. Tam měl 

nahoz. Kůň tam stál a lidi neprotestovali.“60 
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Na druhou stranu však: „A Koníčkovi, Labuť, to byli čtyřky, takový hrozný, kde byl ještě suchej záchod, 

tam byl žlábek vyasfaltovanej… to byli začátky hrozný.“61 

4.2.5 Ostatní 

V Jilemnici je dalších 30 míst, kde se dá nalít pivo a posedět a naprostá z nich není původní. Hospod ve 

smyslu, jaký zde mám na mysli já – tedy že tam opravdu někdo posedět chodí, je však podstatně méně. 

V rámci práce je často zmiňovaná také hospoda U Nosků, přezdívaná také U Krásné paní – to kvůli 

sličnosti hostinské, paní Višňákové. Do svého konce koncem 70. let sloužilo (i přes relativně podstatnou 

vzdálenost) jako útočiště, dokonce i jako převlékací kabina fotbalistů, ale i mariášníků. Jako fotbalová 

centrála byla hospoda U Nosků vystřídána novou hospodou U Stadionu, přezdívanou Vítkov, která se 

postavila na konci 70. let. Sice leží 200m od náměstí, lidé sem přicházejí spíš z  nedalekého sídliště. Obě 

tyto hospody se objevují především ve vzpomínkách N. Č., bývalého fotbalového trenéra. 

Ještě blíže sídliště je Reno, které nahradilo první jilemnickou samoobsluhu. Hned naproti je Kulturní 

dům Jilemnice, a tak se Reno krom štamgastů stává útočištěm omladiny při tanečních. Reno je přesně 

ten typ hospody, před kterým Pod Věžáci tak trochu ohrnují nos, leč třeba T. a Z. P. jsou v Renu 

pravidelnými hosty. 

Na druhé straně Jilemnici, v Hrabačově, je hotel Cedron62, jehož součástí bývala hospoda Formanka, 

dnes již také zrušená. Byla vybudována právě s výstavbou nové křižovatky a hotelu, která sebou smetla 

tehdejší Dřevěnku. Podle T. H. to byli štamgasti z Dřevěnky, kteří si Formanku prosadili. Nyní 

hrabačovákům slouží především hospoda Garáž v garáži jednoho z místních obyvatel. 

4.3 Já, hospoda a ti druzí 

4.3.1 Výběr hospody 

Proč člověk chodí zrovna do té a ne jiné hospody? P. P. zde má zcela jasný důvod:  „V dnešní době jsem 

línej někam chodit, mě to stačí po schodech sem [tj. Pod Věží]  –  už sem říkal, že bych si mohl udělat 

garsonku, abych nemusel chodit po schodech.“63  Dále vyjmenovává překvapivě dlouhý seznam 
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jilemnických hospod, kde ještě nebyl. Jeho kamarád H. K. dodává: „A my s nima kamarádíme, tak 

chodíme sem…”64 

Lokalita a případná lenost má nejspíše velký vliv. T. H., který bydlí v dva kilometry vzdáleném 

Hrabačově, říká:  „Pod Věž jsem chodil dřív. Teď už se člověku nechce, čím je starší…“65 Proto dnes chodí 

do hrabačovské Garáže, která je blíž a kde se scházejí místní. 

B. N. dnes chodí Pod Věž, ale „kdyby Grand byl, tak bych byl sto procentě tam…“66 Proto se Vinárna 

Pod Věží jeví jako poslední hospoda (ne že by jich tu předtím bylo více) pro – svým způsobem – vyšší 

společnost.  

Kdo nebazíroval na své oblíbené krčmě, volil zcela pragmaticky. S. T. vzpomíná na léta, kdy ještě 

jezdil jako klempíř různě po okolí. „Která hospoda byla nejblíž, tam se zapadlo. Když sme jeli od Míseček, 

tak sme se stavili v Labuti… A někdy to skončilo, že sme prometli všechno.“67 

To koresponduje s převládajícím názorem na změnu lokálu u narátorů. Většina z nich nikdy tuto 

potřebu necítila. „Jako proč bych ho měl měnit?“, odpovídá nevěřícně O. O. na otázku, zda měl někdy 

důvod změnit lokál, a B. N. tuto možnost razantně odmítne: „Ne, to určitě ne…”68 Stejně tak prostým 

„ne“ odpoví P. P. a H. K. V podobném duchu říká Z. P.: „Nikdy jsem tu potřebu neměl. Chodil jsem celej 

život… navštívil jsem hospody. Všude sem měl známý. Ale moje nejoblíbenější byla tady Vinárna Pod 

Věží…”
69

 

Mnohé odhaluje odpověď S. T.: „No to snad čoveče ani ne. Nejspíš tady v tom Renu, když to tam 

skřípalo… Ale to bylo kvůli obsluze, že na tebe prděli. Ty bez piva, a oni tam žvanili. Ale teďkon sem mluvil 

s šéfovou, kolikrát sem to říkal i holkám, tak se trošku zlepšili. Já nezměním lokál, ale zajdu do jiný 

hospody – já sem zvyklej tam chodit, vím, co mě tam čeká, a když mám nějakej ten, tak si zajdu jinam, 

aniž bych se ňák… (…) Nepamatuju si, že bych někdy měl představu měnit lokály.“70 
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N. Č. se zamýšlí: „Je třeba zajímavý, že jsem chodil často – a to bylo vyvolaný tím sportem – na 

Vítkov a pak jsem tam asi sedm roků nebyl, protože jsem neměl potřebu, protože jsem chodil sem [tj. Pod 

Věž]… Tak jsem sem chodil drobek a pak už jsme chodili sem, protože… Asi to bylo kvalitou piva, ale já 

nevím.“ To doplní C., který si k nám v průběhu rozhovoru přisedl, slovy: „Já sem chodím hlavně proto, že 

sem většinou ti kamarádi choděj taky.“  Čemuž N. Č. přitakává: „Tak. To je další možná.“71 

A tak jedinou zkušenost s tím, že přestal do nějaké hospody chodit, zmiňuje T. H.:  „Nó to jo. 

Konkrétně tady na Kovárně, jak byli ti poslední nájemci. To byli hrozný lidi. To sme šli na pivo a ona nám 

přinesla tak strašně ošetřený pivo, tak říkám: ‚Slečno, chodíte strašně pomalu.‘ A ona: ‚Proč?‘ Tak říkám, 

že sem jako přijdete a to pivo nemá pěnu nic…  Ona si pak z toho dělala takovou legraci. Nemožný lidi.“72 

4.3.2 „Čím je pro vás hospoda?“ 

N. Č. se po vyřknutí otázky zprvu zalekne: „Bacha: jednoduchá otázka, složitá odpověď!“ Pak však 

důvod, proč chodí do hospody, vysloví: „Je to svým způsobem odreagování od práce, zábava, no a v 

podstatě vyjití do společnosti – je to svým způsobem setkání s lidmi ve společnosti. Protože opravdu 

kdyby člověk chodil opravdu jenom proto, že potřebuje alkohol, tak to si radši dám tu bedýnku… Zaprvé v 

hospodě člověk – dneska je to horší, než bývalo – vždycky našel někoho, s kým by hodil řeč, že včera byl 

blbej tenis, blbý támhleto, že včera pršelo, támhle nepršelo. Dá se říct, že je to svým způsobem i kulturní 

život.“73 

To samé, byť podstatně stručněji, vyjádřil Z. L.: „Je to kus kultury. Člověk si popovídá. Občas si dáme 

mariáš. Ňáký to pivo se dá.“74 

V odpovědích se často vyskytoval motiv vyžití a zapomenutí na problémy běžného života (k tomu se 

ještě vrátíme): „Hospoda je prostě místo, kde člověk zapomene na svý starosti, na svý problémy. To je to 

hlavní. Sejdu se tam rád se svými přáteli, který třeba i dlouho nevidí, povídáme si, co je novýho… Jo, 

prostě v životě je potřeba občas něco oslavit, někdy si připít a tak dále, a z toho vznikla jedna věta: život 

bez oslav je jak dlouhá cesta bez hospod… Což já si myslím, že je pravda.”75 
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S tím souvisí i odreagování: „Můj pocit je odreagování od práce, že prostě vypnu z pracovního napětí 

a odlehčím si. A tím pádem teda jako taková ta pracovní zátěž z toho člověka tak spadne, ten člověk si 

uleví a nemusí pak brát ňáký prášky. Prostě si uleví, pokecá si s lidmi, se známými a tak dále. Ten 

pracovní poloměr – ne poměr – protože v práci je člověk vázanej, že má člověk zodpovědnost za všecko 

tohle možný, a když přijde do hospody, tak si uleví. Teď jde o to, jestli se chce člověk opít nadoraz nebo si 

jen ulevit – toť otázky různé. “76 

Ale může jít také o „pouhé“ setkání se s přáteli, jak říká H. K.: „Pobavením, že jo… By byla chyba 

ožírat se. I když se člověk taky někdy prcne, no…” 77 Podobně to má i H. H.: „Já moc nechodím, ale když 

tam jdu, tak proto, že tam vidím kamarády, a že s nima pokecám a pobavím se.“78 

Ještě větší důraz na setkání dává T. H.: „Tak teďko chodíme do tý garáže, vždycky v sobotu takový ty 

místní strejci, abychom se dozvěděli co je novýho… Chodíme furt stejní chlapy.“79 

S. P. odpovídá, že hospoda je pro něj „styk s lidma. A rozeznat lidi, který kradou a nekradou a lidi 

který uměj a neuměj. Vždycky v hospodě poznáš, kdo se vytahuje, kdo jak chodí, kdo se jak pohybuje. 

Pamatuju si, že za celej život se to vždycky poznalo.“80 A dále pak: „No tak… je to třeba jako setkání s 

tebou. V té hospodě. Víš co, líbíš se mi, máš pěkný otázky, kdybys dal ještě dva rumy, tak je to fajn (…) Jo, 

víš, že já neťukám.“81 

Ukázalo se, že hospoda slouží také jako zpětná vazba: „My sme tady dělali údržbu města, 

pluhování... Tak sem tam sbíral informace, hlavně kritiku. Nikdy sem nepoznal tolik kritiky, jak při 

tydlectý činnosti.“82 

4.3.3 Řemesla v hospodě 

Často se také u této příležitosti zmiňovalo to, co trochu přehnaně vyjádřil N. Č.: „V hospodě se dala 

sehnat operace slepýho střeva až po žlábky na okap, sem se chodili sjednávat obchody, to je…”83  B. N. to 
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vyjádřil ve své básni, kterou mi v rámci rozhovoru zarecitoval: „‚Tady ti daj radu / jak zorat zahradu / jak 

zahnat smutek i shon.‘84 Prostě si tam můžete – nefunguje mi pračka nebo něco… no.“85 

Z. P. vzpomíná, co pro něj hospoda znamenala, když stavěl barák: „Stavěl jsem barák a v hospodě 

jsem sehnal všechno,  co sem potřeboval – řemeslníci, ale všech řemesel – vodáci, topenáře, všechno se 

domluvilo v restauraci a na druhej den... o víkendech se naběhlo a udělalo se, že jo...“86 

Doba se však – zdá se – mění: „Říká se, že v hospodě seženeš všechno – ale ono tam seženeš hodně 

věcí, to je fakt, ale když bys doma něco dělal, kor v dnešní době... Kdybys čekal, že ti druhej den přijde 

někdo pomoc, tak to nečekej! Dřív za totáče v tomhle tom lidi určitě drželi víc při sobě a víc dodrželi 

spolu. Já když řekl, že potřebuju pomoct, tak přišli ti kluci a skutečně mě pomohli. Ani nechtěli odměnu – 

já sem třeba řekl, za svačinu za pivo.“87 

Že to nebude tak hrozné dokazuje Z. L., který má v paměti nedávný příběh: „Taky se tam sežene 

spousta kšeftů. Nátěrka, ten kudrnatej, tak mu říkám: hele… tak přilít, to měl jet za dva dny na 

dovolenou. Jo ale spoustu kšeftů… A kor když někdo má něco upitýho a  v 90 procentech, když už to slíbí, 

tak je blbý, aby to odřek, že jo...“88 

4.3.4 Pravidelnost docházení 

Jak je to s tím štamgastem, který v hospodě vysedává den co den? O. O. vzpomíná, že chodil každým 

dnem, dnes však už nechodí: „Teď bohužel ta situace je trošku… Ta finanční situace je taková divná. Jo, 

že to prostě nevyjde, že člověk půjde každý den, i když by si to přál. Ale holt se musíme přizpůsobit době, 

tenkrát sice byla doba taková, že byl člověk vázanej, ale zase se dá říct téměř bez starostí… Odpracoval si 

těch osm a půl hodiny a dostal za to svý peníze, no tak dobře, co budu dělat…? No tak v první řadě půjdu 

spláchnout šichtu, pokecám s kamarádama…”89  

Velice podobnou zkušenost má i S. T. „Určitě – pravidelně sme chodili k Tondoj Šubrovýmu, k Labuti, 

Pod Věž… Z práce jsme mazali... Kolikrát jsem dělal přesčas až do 11 hodin. Prostě jsme byli řemeslníci a 
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tenkrát se na stavbách… No začali jsme na stavbě a pak jsme šli do hospody.“90  Teď však „spíš 

nepravidelně. Si radši koupím domů, pač to je levnější. Ty hospody sou pro důchodce drahý… drahý… 

drahý… Tak to střídám, a když už vyrazím, tak si pořádně vyhodím z kopítka.“91 

N. Č. má rozpracovaný svůj systém: „Já vždycky dvakrát tejdně… Ale jestli je to čtvrtek… My sme 

chodili pravidelně ve čtvrtek a s tím jak ti lidi odcházej, tak se ta parta začala rozpadat a chodím – dá se 

říct – ve čtvrtek a v sobotu nebo v neděli. Anebo ve středu… a v sobotu a neděli. Anebo sem byl v úterý a 

jdu dneska, a vím, že o víkendu už nepřijdu.“92 

B. N. „Když sem začal pracovat, tak sem tam sme zašli do hospůdky na ňákou tu oslavu nebo tak. No 

a z toho se stalo, že sem si pak tak ňák zvyknul třeba jednou za 14 dní – to je moje oblíbená – Vinárna 

Pod Věží na malou dvanáctku Plzně, malýho Bechera a kafe. To je můj takovej rituál.“ 93 

T. H.: „Když jsem byl v kapele, tak sem si to nemoch dovolit, pač sem byl čtyři dny v tejdnu pryč. A 

potom… Tady do toho motorestu, do tý Formanky, tam to bylo docela dobrý… pátky…” Formanka je dnes 

zavřená, tak se musela změnit hospoda a s ní i rituál: „Tak teďko chodíme do tý garáže, vždycky 

v sobotu…”94 

N. F. měl místo hospody autoklub, který své prostory získal až v roce 1979. Do té doby se scházeli 

různě po hospodách. „V tom autoklubu pravidelně. Neumim to říct na roky… vždycky ve středu večír 

autoklub. To ještě když sem byl ženatej a nešel bych, tak by šla manželka do kredence pro teploměr – ty 

seš nemocnej, že nejdeš?“95 

P. P. zmiňuje návaznost na určité osoby, o kterých ví, že se tu v tu kterou dobu budou vyskytovat: „Já 

zas chodim, protože určitý dny se tu objeví K. Š., tak sem tam za ním zajdu.“  A bylo tomu tak i dřív: „Já 

sem šel do Labutě a věděl jsem, kdo tam bude. To sme věděli. Nemusej tam bejt všecky, ale tak ňák z tý 

party vždycky.“ 96 
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S. T. má zkušenost s dopoledními pijáky: „Když tam jdu dopoledne, tak skoro se stoprocentní jistotou, 

kdo tam tak trochu bude... A vždycky tam minimálně jeden vždycky je. To jsou výjimky, snad dvakrát se 

mi stalo, že tam nikdo nebyl. Ti lidi tam choděj furt stejný.“97 

To potvrzuje N. Č.: „Když vím, že oni choděj pravidelně v pátek hrát, tak sem jdu se občas podívat na 

mariáš.“ O dimenzi dál to posouvá přisednuvší C.: „Dokonce když jsme šli z ranní směny a věděli jsme, že 

se stavíme u Koně, tak cestou jsme si dali tipovací soutěž, kdo tam bude sedět – a pozor! Tak jsme si 

napsali deset jmena a pak jsme si to kontrolovali. A když já náhodou neuhod někoho, kdo tam seděl, tak 

ti chlapi byli nasraní.“98 

4.3.5 O čem se hovoří? 

S. L. hned na úvod podává na otázku, o čem se v hospodě hovoří, všeobjímající odpověď: „V té hospodě 

probíráme vojenský techniky, zahradnickou… politiku, městskou, každej probírá svoje a vždycky v 

hospodě… To už mam dávno vypozorovaný, protože chvíli jsme u vojáků, třeba u děl u samopálů, za chvíli 

to přejde támhle na králíky, na pole a většinou to vždycky skončí u kurev a u politiky. Všechno možný. A 

víš co… Je tam takovej trend, že tam seděj furt stejní lidi, že tenhle bude dlouho hovořit o tom, tak čekám 

na svou příležitost, až já budu mít vhodnou pauzu a začnu na to svý téma. Že mam třeba v hlavě ňáký 

téma…”99 

Často jsou zmiňovány sex a holky. Například i Z. P. odpovídá: „V hospodě se probírá všechno – 

politika, sex, kurvy... (…) Hospodský drby, no.“100 

„Je to otázka, když se napije… Tak jak to šlape v sexu? A ty ostatní prcaj první ligu, a já už nemůžu. 

Každej se vytahuje, kde co… rozumíš.“101 

„No nejčastější témata co já… Co já tam jdu pod tu věž, tak tam více méně řešíme sportovní témata – 

fotbalovou hokejovou ligu no a samozřejmě si někdy taky ponadáváme na místní zastupitele, že je něco v 

Jilemnici blbě zařízeného, že něco nefunguje, co má fungovat. To jsou takový hlavní témata. A pokud se 

týká žen, no tak k tomu moc už… Jedině když tam přijde ňáká pěkná dáma, tak samozřejmě pokud ji 
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známe nebo to… Ale to téma tam moc na stole není. A samozřejmě vtipy. Sport, vtipy, a místní záležitosti 

jako města.“ 102 

O sportu se zmiňuje i N.Č.: „A já se ho nezeptám, proč se včera ten tenis hrál a v pěti setech vyhrál. Já 

toho tenistu ani neznám a Milan spíš zná tenis, a on se mě zeptá na něco jinýho, protože já sleduju další 

čtyři sportovní kanály. Je to přenášení informací, je to taková drbárna.“ Později to však trochu shazuje: 

„S tím člověk musí počítat, že tady budou lidi, když to jsou ti samý lidi, pak hovoří o tom samým, a člověk 

se toho moc nedozví… Ale někdy se dozví.  Za další, se říká, že se říká, že chlapi nedrbou… A jsou tady 

zprávy, jak už z radnice, protože i ti radní sem choděj.“ 103 

Politika je věčné a zároveň nevděčné téma. Z. L. na otázku hospodských témat odpovídá: „Všechno 

možný. Nemam rád, když někdo začne s politikou, ono to je stejně jedno. Já jako myslím… že tak 80 

procent se bavěj o politice.“104 A v podobném duchu odpovídá i O. O: „Všecko možný se řeší. Od fotbalu, 

přes ženský, politiku – ale politiku do hospody radši netahat, to je pak divoký… To by mohlo dojít i na 

facky. Ale to… když to člověk vezme, tak politika je svinstvo.“ 105 

Poté to však O. O. vyjádří ještě obecněji: „No tak to se člověk baví tím způsobem, že se teda baví… 

Bavíme se, bavíme. Někdo řekne, že to jsou nedůležitý věci, ale jakýpak… nedůležitý věci? V první chvíli je 

to potřeba vyřešit, no tak nazdar! Ježišmarja, tak se to vyřeší, a pak se bavíme o něčem jiným…”106 

4.3.6 Hospoda – domov – práce 

Otázka, co znamená hospoda mezi prací a domovem, úzce souvisí s funkcí hospody v životech narátorů: 

„No to je relax. Hospoda je relax. A to není ani domov… no tak domov možná jo, ale práce není relax. 

Doma se musej udržovat určitý ňáký ty… A tady člověk může bejt a nemusí. Doma musí bejt. V podstatě v 

práci taky musí bejt, ale prostě tady nemusí bejt. Tady za prvé není pracovní doba, to znamená, že se 

může kdokoli sebrat a odejít. Může taky kdykoli přijít, to je druhá věc. A v podstatě není omezovanej. 

Pokud neomezuje právo někoho druhýho, tak se může chovat normálně… Když já se s váma budu nudit, 

tak svobodně odcházim a vy si můžete říkat, co chcete a já stejně odejdu. Ty sis přised, on si přised, kdyby 

mně to vadilo, tak si sednu někam jinam nebo půjdu pryč. Když mě bude vadit kouř, půjdu pryč. Dneska je 
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pátek, konec tejdne. Je to relax a pokud bych měl přijít z hospody zhuntovanej jako vůl, tak sem 

nepůjdu.“107 

„Můžeš ji nazvat druhým domovem.  Netrávím tam tolik času, ale rád tam zajdu. Sranda tam je, 

zábava. Doma máš žít spořádaně, máš tam děti, rodinu, manželku, všechno. V hospodě se můžeš 

odvázat. Je takovej doplněk civilního života a vybití, kde si žiju sám svůj život – manželka ta neví, ta vidí 

jen jak chodím doma ožralej, tak řekne ty zas vypadáš...“ (S. T.) 

S. T. si je však také vědom nebezpečí, které se v hospodě skrývá: „Pití už pak může být jako droga… 

Člověk, kterej takhle chlastá, je na tom hůř, než feťák, kterej si začne v 17 píchat a ve 20 je zrychtovanej  

– ale ten nemá nic. Kdežto ten opilec – neschopnej, hlavu vyjebanou – má barák, rodinu, děti… A o to je 

to horší. To trvá celý léta. On mezitim postavil barák, nadělal práce a pak zjistíš, že na tebe každej kašle, 

protože seš… odepsanej. Na mě teda ne, mě se to nestalo. Ale je to taky… ten hřebík mezi hospodou a 

domovem.“ Jak to, že se tomu ubránil? „No protože sem tomu nepropad. Vždycky je práce, rodina, 

něco… abych udělal. Potom přijde důchodovej věk a člověk si musí tu práci vymejšlet, abys z toho dočista 

úplně neuváz taky.“108 

„Sem chodíš nejenom chlastat, ale pokecá se, že jo… To především. Si ulevíš ňák. Někdo třeba… jsou 

takový tipy – doma musí držet hubu, a těší se do hospody a tam se můžu… Je to na něm poznat. Vždycky 

vyvaluje rozumy, poněvadž doma nemůže.“109 

Z. L. si je vědom, že bez práce to nejde: „Doma si nějaký pivo dám, a když je práce, tak je to 

přednostný. Když vím, že mam vstávat, tak nemůžu pít nevím do kolika…”  Na druhou stranu však: 

„Pokud člověk není vyloženě rodinej typ, nějakej zahrádkář, musí jít mezi lidi. Když budeš dvacet let 

ženatej, tak je lepší jít občas…”110 

T. H. domova hospodu striktně odděluje: „No to jsou dva rozdílný světy. Doma se člověk musí mít jiný 

starosti, jako jiný zaměření a do tý hospody jde člověk svým způsobem odpočnout.“ A práce? „Když 

člověk dělal, tak byl furt v takovým podvědomim strachu, že to nesmí přepísknout, aby bylo jako ráno v 
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pořádku, to bylo odjakživa, pač člověk, když dělal nějakýho stavbyvedoucího nebo mistra… Spíš ty 

mezulány honit, ne aby byl ve stejný kategorii.“111 

B. N.: „Prostě je to doplněk k zpříjemnění života, když by člověk seděl furt sám doma. Já tedy už 20 

roků bydlím sám, ale nějak mě to nevadí, protože furt mam co dělat, furt mam dobrý ty… Takže mě to 

takhle vyhovuje.“ Dále B. N. vzpomíná na svého kamaráda: „Měl jsem takovýho jednoho kamaráda, 

kterej už teda nežije kolik let, a když jsem někdy potřeboval jít dřív, že jsem ještě měl, tak řikám: ‚No tak 

kluci jdu domů.‘ A on: ‚Prosimtě, kam bys chodil? Co budeš dělat doma? Vždyť tam to znáš!‘  A na tom je 

taky kus pravdy… Že prostě chce to občas z toho domova vypadnout a přijít do jinýho prostředí… kde se 

poveselí, kde se trošku popije, kde se doví zase nové věci a je tam prostě legrace. Smutek do hospody 

nepatří.“112 

O. O. se o práci již vyjádřil, že je potřeba ji spláchnout – a co domov? „No takhle – když to vezmu tak 

jako že teda to bude normální, jo… Že si dá člověk dvě tři piva, tak to ještě jakž takž manželka toleruje, 

ale když by to člověk měl přehánět a být každej den nadoraz, tak to je nesmysl jo… Takže jako to nejde. 

No a pak jako teda jednou za čas i tu manželku vytáhnout do tý hospody, ať ví, jak to vypadá! To 

pravidelně ne! S manželkou je dvojitá útrata a poloviční zábava. To zas jako musí člověk brát s rezervou, 

ale říkám – jednou za čas prostě tu manželku vzít na to pivko, nebo si dát něco, je potřeba. Aby věděla, o 

co se jedná. Protože i ty lidi ji znaj taky, znaj mě, a tak aby nedošlo k ňákejm konfliktům nebo jak se říká 

drbům, tak je lepší když spolu vyjdou do hospody.“113 

Vztah mezi domovem a hospodou však není vždy idylický: „Já beru práci, domov i hospodu. To rodina 

bere práci a domov, tu hospodu by brala, kdybych tam šel jednou za tejden… nebo 2x za měsíc. (…) S 

hospodou se ti to nabaluje dohromady, a pokud to nezvládáš, tak z toho jsou i hádky.“ 114 

Jeden z vyhrocených příběhů vypráví S., který se přimotal do rozhovoru s H. H.: „A řikal si mu o K. T.? 

Jak přišel: ‚Chlapíí… jaký ste měli Vánoce? Chlapííí!‘ To bylo ňák po Vánocích… ‚My sme měli bezvadný 

Vánoce!‘ Tam se někdo ptal, co koupil ženě. A on povídá, že jí koupil lyže, a když si je prohlídla, tak jim 

uříz špičky. U těch lyží. Běžky. ‚Tak sem ji uříz špičky!‘ – ‚A proč?‘ A on povídá: ‚No, když sem jí to uříz, tak 
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sem ji řek: Teď jsou ti ty lyže platný, jako mě ta propíchaná harmonika!‘ Ona mu propíchala měchy u 

harmoniky, aby  nechodil do hospody, tak ji koupil k Vánocům lyže a uříz ji špičky.“ 115 

4.3.7 Ženy v hospodě 

Asi nikoho nepřekvapí, že hospoda je z valné většiny mužský svět. Přesto se situace mění: „Dneska už 

jich je vice, než dřív. Ještě za mejch hodně mladejch let, tak to ženská by vám sama do hospody nešla, to 

by se na ní koukali, že tam jde někoho lovit. Ale dneska to už je celkem normální. Tak má hlad nebo žízeň, 

tak si tam prostě jde jako každej jinej člověk. Ještě sem tam jsou ty starší generace, že by tam sami bez 

doprovodu muže nebo s ňákou kamarádkou nešli, ale to už je dost vzácný…“ 116 

N. Č.: „V těch hospodách se scházelo, ale tam ňák nechodili ženský do hospody, to byli výjimky. Teď 

sem občas takový partičky choděj, ze Sokola, z volejbalu, ze sauny.“ 

Když jsem prvně Pod Věží potkal P. P. a H. K., seděli tam se svými ženami, což H. K. potvrzuje i 

v odpovědi na otázku, proč vůbec do hospody chodí, proč nezůstane doma: „No pobavit se deme. Já 

chodim se ženou, on taky…”117 

Stejně tak už zde říkal O. O: „Ale říkám – jednou za čas prostě tu manželku vzít na to pivko, nebo si 

dát něco, je potřeba. Aby věděla, o co se jedná.“118 

Situaci žen v hospodě v osmdesátých letech si můžeme ilustrovat na třech příbězích, které říkají 

jedno: Žena v hospodách byla předmětem zájmu. (Byť zrovna tyto příběhy nejspíše nereprezentují 

každodenní realitu.) 

H. H. vypráví, jak dvě slečny přišli do hospody U Labutě: „To byla neděle odpoledne. No a ňáký kluci 

tady byli z Poniklý s kytarama… Prostě sranda. Přišly sem dvě takový holky a někdo jim poručil zelenou. A 

pak z toho bylo, ať udělá striptýz. Vím, že chodil s kloboukem vybírat. Já sem tam dal místo peněz 

studentskou pečeť a ještě ňákýho panáka.. Ona si stoupla na židli a prostě nic. Asi do půl těla… A prostě 

nic. Stálo to za prd. Tak si sedla. Ještě někdo jí poručil panáka. A teď ona sama od sebe vlezla – pod 

výčepem byl stůl – tak na něj vylezla a říká: ‚Tak abyste viděli! Já vám ten striptýz udělám! A zadarmo!‘ A 

normálně se svlíkla do naha, měla hrozný tělo, ale svlíkla se do naha… K. T. došel pro harmoniku, začal k 
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tomu hrát, tak se točila. To muselo bejt přes zimu - měl jsem trochu rozsvícený. Kolem pátý. Teď ještě 

někdo říkal… Rozsviť na to! Rozsviť na to! Tak jsem posvítil… A kámoš říká: ‚Podej mi ten sprej!‘ No a jak 

se točila tak on ji stříkal tím sprejem a teď ona měla takhle tu čáru viď… přes prdel, přes tu kundu, prostě 

černou… Jak se točila, tak ji stříkal… A ona říkala: ‚Co to tady smrdí?!‘ A on: ‚To je poslední model Fáčka!‘ 

To bylo hrozný.“119 

Pocit, že každá žena, která v tomhle období do hospody vešla, byla donucena ke striptýzu či téměř 

znásilněna120, by však byl mylný. „Já vím, že jednou D121., jak vstal a řval… On byl totiž ohromnej dobrák, 

a když ses na něj podíval a neznals ho, tak si z něj měl strach. Když přišla ženská, neodešla bez panáka, 

bez čokolády a bez kafe. Vůbec je nemusel znát… On chodil pátky ob 14 dní, takže ty peníze měl.“122 

Třetí extrém ženský v hospodě popisuje S. T.:  „Já sem tady ještě neviděl… to sem zažil, když sem 

bydlel v Kruhu, tam chodila ženská s námi, a kam jsme se na ní srali! My byli ožralý a ona si tam čoveče 

juchala, to bylo… Vypila vždycky víc než my. Ona byla jak loutna, nemysli, že to byla nějaká to… Tady [v 

Jilemnici] jsem takovou pravidelnou neviděl.“123 

4.4 Vývoj hospody 

4.4.1 Hospodské duchovní prostředí 

Doba se mění a s ní i hospodské prostředí. Jak vnímali vývoj hospod narátoři? 

Do hospod chodili celé rodiny: „Já sem chodil s rodičema. V neděli se chodilo – televize nebyla – 

buďto na fotbal, nebo na Kozinec. Tam byli kuželky, tak tam chlapi kouleli kuželky. To bylo ještě dřevěný. 

Tam jsme si dali párek, limonádu, pivo, štamprdle a šlo se domů. Tam chodilo lidí s kočárkama…”124 

I mezigenerační situace byla odlišná: „Když nám bylo 18, 20, tak sme v hospodě ani nedutali a 

poslouchali, co si ti dědci vypravujou. Policajt ve Žlábku, to sme měli uši takhle. Říkal, chlapi já jdu domů, 

tak sme mu koupili pivo, aby ještě pokračoval.“ 125
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N. Č. přemítá: „Ono se třeba u hospod dřív hrálo i divadlo. Ono i totiž hospody měli sály.”126  Takové 

divadlo bylo například U Sevastopolu: „Tam se hráli a i divadla, tam byl i balkón… Na dvě řady lidí. A tam 

měl Kopeckej divadýlko. To byli dost velký loutky.“ 127 

Ale i později byli hospody plné, leč už z jiného důvodu: „Hlavně dneska je tady dvacet třicet hospod – 

za mě byl Cedron, Grand, Pod Věžej, U Stadionu, U Koníčků, takže pět hospod. Víc jich nebylo. Byla 

sobota neděle… Jarka měl zavřený, Koníček byl zavřený. Sobotu neděli tu byl Grand, Stadion… Grand byl 

zas něco jinýho, vyšší kategorie, tam točili Plzeň. Soboty neděle tady sedělo 40-50 chlapů… furt plný.“128  I 

C., který si přisednul k rozhovoru s N. Č., říká: „V neděli u Koníčků otevíral v 10 nebo v 11, a tam stálo 

plno lidí, aby měli místo.“129 

Krom toho lidé „neměli co na práci a měli na to takzvaně volný peníze, protože nájem, elektrika, 

plyn, tydlety položky byli v podstatě levnější, to bylo dotovaný státem, než sou dneska, čili těm lidem 

zbylo z vejplaty víc peněz a hlavně si za to nebylo tolik možností něco koupit, dneska přijdeš a můžeš si 

koupit tři prdele věcí.“130 

Plná hospoda má pak jinou atmosféru. „Stoprocentně co pamatuju, tak dřív se také v hospdách 

daleko víc zpívalo, dneska se s tím v podstatě vůbec nesetkáš,“ vzpomíná N. Č. a dodává: „Kolikrát ty 

baby zpívali tak hrozně falešně… No já si nedokážu představit, že bysme dneska stáli na stole. To byl 

hukot, že řvalo… neříkejme zpěv… že to byl řev dvaceti lidí. To byl rachot.“131 H. H. vzpomíná na svého 

štamgasta K. T., který byl „hráč na hudební nástroje – tady v kuchyni měl kajtru a heligonku… 

Nastálo.“132 

Na situaci dnes si N. Č. si stěžuje: „Klukům tady dělalo problém, aby tady vůbec mohli hrát karty, což 

bylo dřív normální. Třeba když začali dřív zpívat, tak někdo koupil rundu – dnes tady bude pět lidí 

nasranejch a půjde si stěžovat, že tady někdo zpívá.“133 
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H. H. naráží ještě na jeden rozdíl, na dnešní „kastování“: „Ale více méně to byla sranda, protože v tý 

době měl tak každej – ať měl doktor nebo kopáč – víceméně stejně, nebylo to rozkastovaný jako to je 

dneska. Přišel nachcanej doktor a sed si k ňákýmu dělňasovi. Doktor měl tři tísice, dělnas dva dva… To 

bylo skoro stejný.“134 

Na to naráží i Z. P. „Do těch restaurací chodili ředitelé podniků, doktoři, primář, a všechny řemesla – 

ale u stolu měl každej svoji společnost, neprali se, pokecali a fungovalo to… a dneska? Máš ty 

podnikatele, oni maj těžkou hlavu z toho, na vysedávání není čas. A doktoři taky nemůžou. Už maj… Jsou 

takový jiný vrstvy ty společenský.“135 

S. P.: „Dřív nebylo přehospodováno. Inteligentní hospoda byla tady Pod Věžej… Dneska je jiná doba – 

dneska se lidé bojej jít do hospody, aby neřekli, že chodí do hospody.“136 

To však neznamená, že by žádný doktor do hospody nešel. Zrovna když dělám rozhovor N. Č. a ptám 

se, jestli chodí Pod Věž ještě doktoři, začne se potutelně šklebit pod knír – jeden zrovna za mnou hraje 

mariáš. 

Krom duchovního prostředí se měnilo i fyzické a vedle modernizace interiéru a toalet, aby splnili 

přísné hygienické normy, se vloupal do hospod ještě jeden vetřelec. N. Č.: „A co vznikla móda v 

posledních letech, že se objevily v hospodě televize, což dříve moc nebylo, tak že i spousta televizních 

přenosů láká lidi, že si tam jdou posednout. To jsou lidi, kteří normálně do restaurace nechoděj, ale když 

je MS v hokeji, tak jdou. (…) Ale ono to dělá i dneska obrat – čím víc se naše mužstvo dostane dál v 

hokeji, tak se ty hospody maj obrat. Ve svý době na Vítkově měli obrat jako blázen – oni tam vytočili tři 

sudy za třetinu.“ Ovšem existuje hranice: „Já sem proti těmhle televizím. Jako když je mistrovství světa, 

tak to beru, ale jako koukat se na televizi na Ulici beru jako pošetilý a to do hospody nepatří.“137 

Ještě radikálnějšího názoru je P. P.: „Dřív v hospodě todle nebylo. Náká televize. Dřív se lidi v hospodě 

bavili. Tydle ty bedny bych já – já furt Honzovi říkám, aby to dal pryč.“138 
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Avšak zas na druhou stranu říká B. N.: „Dneska ve většině restaurací máte televizi, takže se tam 

takhle v pátek scházíme, když je liga, když přenášej ňákej význačnej zápas, tak se u toho popíjí a nadává, 

když něco špatně zahrajou.“139 

4.4.2 Vývoj personálu 

Dříve hodně záleželo do jaké cenové skupiny ten který podnik patří. V tom se odrážela jak fyzická, tak 

duchovní atmosféra – a s tím i chování personálu. Narátoři odkazovali na dva rozdílné ideály. Na jedné 

straně to byl slušný prvorepublikový pingl: 

„Grand, Koruna, tady Pod Věž.. To patřilo pod RAJ Turnov a oni jako… To soukromníci se k tomu 

chovali jinak. Jim to bylo podstatě jedno – ale teda tady Jarka Faistaverů, to byl člověk, kterej se k tomu 

choval a on se choval i za komunistů jako soukromník. Prostě furt všechno fungovalo a za 20 halířů dýška 

byl schopnej se uklonit a on se choval nepřirozeně době.“ 140 

H. K.: „Ty starý hospodský byli dobrý, to se pak měnilo, ty nový stály za hovno. (…) Potom už ti chlapi 

nevyučený v tom řemesle. Když sem přijel Luboš ze Špindlu, tak to byla kvalita. To bylo o něčem úplně 

jinym. To se klaněj. Měli na to školy…”141 

H. K. tak vzpomíná: „Já sem přijel z vojny na opusťák, jak bojujou proti tomu alkoholu.. Mě na 

nádraží v Martinicích nedali pivo, já sem byl na opušťák, neměl jsem občanku, nic. Tak mě musel to pivo 

brácha přinýst za roh. Tydlety starý nedali každýmu, jo… ‚Běž, běž, běž.‘ Ale během těch patnácti let už 

tydlety dávali... Pak už to bylo normální.“142 

P. P.: „Dřív byli jako taky zmetci, to jo… svým způsobem… Koukali jak tě sejmout, ale měli takový jiný 

chování. Jinak se točili k těm lidem.“143 

Častější však byl ideál hospodského, který si dokázal udělat pořádek, avšak svérázným způsobem: 

 „Asi byli dřív takový slušnější, svéráznější taky… U Koníčků říkám, máš podmíru, a on: ‚V životě sem 

nenatočil plný pivo.‘ Nebo sem přišel, že si dám kafe – a on ať jdu do cukrárny. Jo, ti hospodský měli 

takový ty správný prupovídky.“144 
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„To ono taky U Koníčků byl starej Tonda a to byl taky člověk, kterej to nevlastnil, ale choval se k tomu 

taky svým způsobem, a když mu tam udělal někdo bordel, tak měl pendrek, a řamp ho pendrekem, když 

tam dělal bordel… Tam se bordel moc nedělal. Paní Višňáková, to zas byla ženská… Zaprvé ona byla od 

rány…” říká N. Č. a C. mu skáče do řeči:  „Víš, co bylo nejhorší? Když si tam přišel už nakulenej z jiný 

hospody – ‚A koukej mazat tam, kde sis to udělal!‘ “145 

Na paní Višňákovou U Nosků vzpomíná i sám N.Č.: „Ji se říkalo krásná paní. A ona šla si lehnout, 

bydlela tam naproti Klasu, no a šla si lehnout a chlapi si točili a hráli karty do rána – a dirigoval to S. P. 

Oni jezdili i po hospodách Poniklý, samozřejmě k Mánkom do Víchoví… Protože v podstatě za komunistů 

hazard byl zakázanej a ono se to občas hrálo o dost prachů… Oni hráli hlavně mariáš ale kolikrát se to 

zvhrlo na plátýnko. Byly jiný peníze, prohrát tisíc korun… Oni se s tim tihle dědci moc nepárali.“146 

Ale šlo hlavně o srandu: „Tady byla hospoda U Šticů. Když pan Štic umřel, tak to šlo z ruky do ruky… A 

byl tam taky jeden pan hostinskej, úsměvnej, a když moh, tak si i z těch hostů udělal legraci. Věděl, že 

tady takovej stabilní host má v tašce vejce… No tak host šel na záchod, pan hostinskej tašku vzal, rychle 

do kuchyně, všechny vejce naházeli do vody a uvařili na tvrdo!“147 

Kapitolou samo pro sebe je H. H., který právě takový typ hospodského reprezentuje: „Když byl K. T. 

večír moc rozdováděnej a pod vlivem alkoholu, tak třeba blbnul… Třeba… No prostě blbnul, tak sem na 

takovýdle případy byl přichystanej, to sem měl černej sprej na auta a tmavě modrej ingoust, tak sem mu 

prostě stáhnul ty montérky, a normálně sem mu nastříkal prdel tím černým sprejem… Nebo když usli na 

stole, tak sem je šel vzbudit, nešlo to… Takhle měl tu dlaň, tak sem mu tam nalil tuš do dlaně, a on jak se 

pak probouzel, tak si prostřel ksicht.“148 

Nebo: „(…) no a usnul. A chlapi právě říkali: podej sem tu tuš. Ňákou srandu. Tak mu dali do těch 

dlaní tuš. Tak ten jak se vzbudil tak si to otřel… on měl pleš, už starší chlap… skoro v důchodu. Tak si to 

rozmazal. Takový tmavě filalový… Celej černej byl. Plešku, jo…”149 

Další jeho zbraní byla hořčice, která byla vždy hostům vždy k disposici, když někdo usnul či se zrovna 

nechoval podle tamní „etikety“. F., který si přisedl k rozhovoru s H. H., vzpomíná, jak na ní doplatil D. 150: 
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„Když ste mu to tenkrát dali do bot a do kapes u kabátu… Do bot mu dali polotučnou hořčici, rozumíš… a 

do kapes, vole! A on jak šel domů ožralej, tak se zul a všude, kde chodil, byla hořčice. A všude, kde šahal, 

byla hořčice. Šílený!“151 

A tak se pak nikdo ničemu nemůže až tak divit, jak dále vypráví H. H.: „Nebo když usnul kluk taky tam 

na židli… Takovej dlouhovlasej. Prej podej nůžky a oni ho ostříhali… Ty vlasy hodili do koše. Teď on se 

probudil, šel na záchod a kouk se do toho zrzcadla; teď koukal do toho zrcadla kdo to je – on se nemoch 

poznat, on měl fakt dlouhý vlasy… Pak jeho táta mě sem přišel, ten dělal tady naproti v dřevotvaru, mě 

sem přišel vynadat. A já říkám: ‚Pane M., prosimvás! Jáá… jáá ho nestříhal, já jen zapučil nůžky – Vždyť 

kluk může bejt rád! Vždyť to mě grátis!‘“152 

Prostě: „Člověk tam jde pro srandu a ne se koukat na někoho naštvanýho.“153 

Střízlivý pohled nabízí B. N.: „Většinu té doby, co já sem chodil, tak to bylo znárodněný nebo 

zestátněný, takže ten personál se nikdy k tomu necítil tak, jako kdyby to bylo jejich. To poznám 

jednoduše. Ta Vinárna Pod věží taky dlouhý čas nepatřila dnešním majitelům, že jo… Takže ta obsluha 

dneska tam je docela jiná a víc si vás všímaj, než tenkrát. Tenkrát jim na tom nezáleželo těm číšníkům. 

Oni měli svůj plat, jestli toho prodali tolik nebo tolik…”154 

Na druhou stranu, dnes také všude neobsluhují majitelé, a tak si T. H. všímá jisté šedi: „Když tam 

jsou ty ženský, tak jsou docela ochotný, zas že by tomu dali nějakou kvalitu a nikdo na sobě nic nechce 

zlepšovat, aby do toho šel a bádal po tom, jak zlepšit své konání…”155 

4.4.3 Vývoj cen 

Ceny jsou věčné téma a nikdo z narátorů by nesouhlasil s tím, že růst cen piva je svázán s růstem mezd. 

Za všechny to shrnul S. T.: „Oni sice tvrděj, že tenkrát sem sice bral 2800 hrubýho... Oni tvrděj, že teď 

mam 10x víc, to sem ani v Cutisinu nevydělal, abych měl 25 000 na ruku. To pivo stálo korunu devadesát, 

pamatuju korunu dvacet... A teď ty točený stojej všechny nad dvacet… pětadvacet… V tom pívu a 
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tomhlectom chlastu se ty ceny v hospodách projevili. V tom krámě to až zas tak drastický… (…) Když si 

nepřivydělám, tak musim sedět doma. Anebo si koupim lahvový a dám si doma lahváče“156 

H. H. taky vzpomíná: „Pivo tu stálo… Rok osm pět… desítka stála 2,50… jedenáctka 3,30… když to 

převedeš na ty platy, tak to bylo o něco levnější.“157 

4.5 Hospoda za reálného socialismu 

Bylo v hospodách bezpečno? Mohl si člověk říkat, co chtěl? „V hospodách že jo… Jako Pod Věž já sem 

chodil léta. Od 70. až doteď. Za starýho režimu – lidi nadávali na komunisy co… to... a nikomu se nic 

nestalo,“158 přemítá Z. P. Stejně tak P. P. měl problémy, ale „ne v hospodě.. to je fakt“159
. 

 N. Č. upozorňuje: „Pozor! Když si někdo pustil hubu na špacír, nemusel mít problémy až takový, že 

ho vyslýchali policajti, jako třeba mohl mít práci problém.“160 

Každopádně se o této hrozbě vědělo a až na výjimky (např. S. P.: „Měl jsem jednu velkou výhodu, že 

sem se v životě nikdy nebál. To je známka toho, že sem každýmu řekl, co si myslim.“161) ji narátoři 

v odpovědi na otázku, zda hospoda byla prostorem důvěry, také reflektovali: 

S. T.: „Za komunistů těžko, to bylo riskantní, protože vždycky sedí nějakej udavač, kterej… to sedí i 

dneska… Za komunistů z toho ale moch mít těžký opletkačky.“162 

N. Č.: „Néé. To člověk nemohl říct, co chtěl. Za prvé tam byla spoustu lidí, kterým se řikali 

naslouchači. To ne. V žádnym případě.“163 

O. O.: „Mezi známejma jsem mohl mluvit, co jsem chtěl. Ne tak jako když jsme se znali, tak 

bezevšeho. Ale jakmile se objevil někdo cizí, tak už docházelo k neutrálním řečem – že prostě to nebyl 

problém. Řikám, tenkrát, když teda jako mezi sebou sme se bavili úplně normálně, ale když jako přišel 
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někdo úplně cizí, o kom se nevědělo nic, tak se vedli řeči neutrální, jo takový ty... To máte přes dvacet let, 

to už člověk nepamatuje, co se říkalo, ale takový… Heh. Blbosti.“164 

B. N.: „No tak měli jsme tam takovou partičku menší. Jednak i z těch mejch kolegů kantorů, ale i 

ostatních. Tak když jsme si chtěli povídat náký vtipy politický, který tenkrát dost letěli, i samozřejmě na 

režim a to… jsme se pořádně rozhlídli a koukli kde kdo sedí... Tak v Jilemnici se lidi znaj dobře a vědělo se 

kdo je v ksč a tak dále a kdo jakou má funkci. Pokud tam náhodou někdo takovej byl, tak jsme přešli na 

sport nebo na ženský… Na jiný téma.“165 

H. K.: „Nikdo neřval, že Husák je čůrák, no. Ale normálně se bavili. Se vědělo, kterej chlap je ten 

estebák, tak... se s nim nikdo nebavil. (…) No a oni si třeba přisedli, tak ta debata skončila.“ 166 

C. zmiňuje výhodu místností, určených především pro schůze různých svazů: „Bylo to třeba 

konkrétně… Tak u Labutí to bylo trošku ošetřený… Tam když sme si sedli a začali sme zpívat Kryla, to byly 

ty uzavřený společnosti, ty nudle, tak tam to tak nějak šlo. Že se nadávalo a takhle. Až bude Gustav 

Husák věset na větvi a podobně…. Ale jako v tu chvíli sis byl jistej, že tě asi nikdo nenatře. Vyloženě si je 

musel znát…”167 

Z Labutě také pochází jediný příběh, kdy si do hospody opravdu pro někoho přišli: „Kamarád M. V. 

přišel na černo z vojny, zas tam tenhlecten dotyčnej seděl, no tak sme seděli… M. se tam objevil… ‚Vzals 

roha, že jo.‘ – ‚No jasně, jak jinak bych se dostal domů… Musel sem vzít roha.‘  Za půl hodiny tam byli. A 

to vim, že tenkrát mu hospodská  říkala, že jestli se tomu klukovi něco stane, tak sem už nesmí. Pak se to 

nějak zahrálo do autu… “168 

Nebo také: „No jooo... Z. G., co bydlel nad Labutí… To byl promítač v kině, stabilně když jezdil z 

promítání, tak se stavoval v Labuti. Tenhle dotyčnej tam seděl… Z. si tam šoupnul dvě tři a na tý babětě 

mastili nahoru. A už na ně čekali. To je hotovka. A to nevím zdaleka všechno.“169 

Tyto příběhy se však nedají nijak opravdově ověřit, aby se jako „hotovka“ opravdu dali brát. První 

příběh M. V. vypráví i H. H., ne však tak jistě a třeba není jasné, jak „dotyčnej“ strážníky zavolal, a jestli 
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utekl, či pouze neměl uniformu. Problém se pak plně ukáže u dalšího z příběhů, které C. vypráví170. Na 

druhou stranu však krásně dokresluje atmosféru, která v hospodách panovala, a díky níž je vůbec možné, 

aby se tyto příběhy mohly vyprávět. 

H. H. také vzpomíná, „Ale jo – v hospodě nadávali. Když se někdo ožral, tak řikali – ty vole pojď, něco 

mu uděláme, ožralýmu komunistoj… “171 

Krom toho probíhaly také pravidelné kontroly: „No a pravidelně na 21. srpna byla v hospodě 

kontrola… V civilu chodili K. H., pak ten u nás nahoře, v posledním patře, ten malej, tady chodil v 

esmembácký uniformě, pak šel do Semil… Ch. Ten K. H. byl hodnej chlapík, takovej už v letech… A K. H. s 

tim Ch. přišli na kontrolu v civilu… Byl pátek kolem devátý desátý.  A byl tady už, už nalitej, víš H. D.172... A 

ten pravidelně chodil pátek ob 14 dní, když se prostě bralo, když byla záloha vejplata. A to přišel. Takovej 

uřvanej robusní chlap. Červenej v obličeji. Plešku. Přišel ve dvě, v půl třetí a už mu nebylo rozumět, a už 

jen tak chrčel: ‚POŠLI RRRRRRRUUUM!‘ Teď prskal takhle… Tak řikám: ‚Ale jeden, víc nedostaneš.‘ Pak 

blbnul, tak sem ho polil takhle vodou, a pak když už večer začal zase blbnout, tak sem měl ten tmavě 

modrej inkoust, tak sem mu to nalil na plešku. On si to rozmáz. Pak sem měl Panthenol. To dělalo 

krásnou pěnu. Tak sem mu tu černou plešku nastříkal Panthenolem… A to hodinu neklesala ta pěna! Teď 

on byl celej černej, nahoře bílou čepici z Panthenolu… A v tom se objevil ten H. s Ch.! On se zrovna 

prohlížel, jak tu byli dvě velký zrcadla... Teď jak je viděl, tak na ně: ‚UŽŽ STEEE TADYYY!‘ Takhle řval, to 

mu nebylo moc rozumět. Ti když ho zahlídli… prostě jak se k nim žene, tak okamžitě zdrhli a žádná 

kontrola nebyla…”173 

Ke konci roku 1989 se už situace uvolňovala. Právě z té doby pochází tato vzpomínka: „Hele přišel 

sem třeba starej – komunista jak svině – bydlí vedle nádraží – starej Ž. Přišel s aktovkou, a když platil, tak 

si tu aktovku odstavil, a chlapi mu tam vysypali asi dva ty velký popelníky s vajglama. Ten ji vzal, z toho 

se kouřilo… Jo… z toho už si opravdu nikdo nic nedělal.“174 

Hospoda u Labutě s H. H. v čele měla však ještě něco víc: „Já tady byl od 84., to zřejmě nebylo tak 

tvrdý, jo… A pak už ňákejch… 87, 88, 89… to už sem chodili normálně kluci, co dělali v Praze a už sem 

chodili a vozili... Ty samizdaty, ty Lidové noviny, to už tady bylo. (…) Tak o kom jsem věděl, že o to má 
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zájem, tak sem mu to dával přečíst. On tady nechal jeden dva výtisky – to stálo pětikorunu… nebo kolik. 

Tak sem mu to zaplatil, jeden dva výtisky tu nechal; prostě sem o někom věděl, že má zájem, tak sem mu 

to pučil. Nebo sem tu měl k podpisu Několik vět.“175 

Povídání o prostředí důvěry uzavírá S. T.: „Udavač prostě poslouchá a taky se třeba stalo, že chlap v 

práci chlastal a on ho nahlásil do fabriky a oni mu pak dali dejchnout. To je práskač. Já nevim jestli 

dneska policajti... Oni i policajti je dneska určitě maj. Nevěřim tomu, že se ta doba zas tak změnila. I ty 

lidi co donášeli, donášejí zas… Jenže dneska když budeš nadávat, že Klaus stojí za hovno – ne že bych si to 

myslel, to je jen příklad –, tak prostě co ti můžou udělat… nic. Když si řekl, že Husák je debil, tak za tebou 

přijeli a ‚jak jste to soudruhu myslel?‘ že jo…”176 

4.6 Hospoda a její vliv na společnost 

4.6.1 Hospoda a radnice 

To, že se řeší problémy města je jasné – ale dají se věci nějak ovlivnit? 

S. T.: „No určitě ne. Co by se dalo vyřešit? Tam se to jenom probere, že tady místní jsou od krav až po 

ty nejsprostčí... Ale aby někdo šel, když maj to zasedání, a tam něco navrh, tak to z nich nikdo ne… 

Včetně mě teda.“177 

P. P: „V hospodě néé. V hospodě se o tom mluví.“ A H. K. dodává: „To jsou jenom kecy…“178 

H. H.: „To ne... Co si dohadovali, tak nějaký melouchy, na práci, na barák. V hospodě si sehnal 

veškerý řemeslníky. To zcela určitě. Ale to se neovlivnilo… Asi nikdy v tý době. Nebo nevim, že by se 

něco... To ne.“179 

U této otázky se ukazuje, jak výjimečné postavení má Vinárna Pod Věží: „Předseda nebo starosta 

sem [tj. Pod Věž] chodí… Oni choděj ve všední dny. Dneska tady bude, na večír jak maj tu vždycky, tak 

potom sem jdou. Tady je celá radnice.“180 A tady něco řeší? „No jo… to každou chvíli do nich někdo 
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zapeskuje. To ale nikdo neovlivní, protože v hospodě jsou řeči hospodský, ale jako jooo – každou chvíli se 

někdo zvedne a zaútočí. Jako… slovně.“181 

B. N. také říká, že „sem tam se tam objeví tajemník nebo někdo z toho úřadu tam prostě přijde, ale 

ten tam jde taky hlavně, když... úřední dny jsou ve středu a v pátek, tak když jim v pět skončí práce, tak 

sem tam zaskočej na to svý zasloužený pivo. No ale málokdy se tam do nich pustí. Taky si řikáme, no tak 

jsou po práci, máme je otravovat s tim… Ale přiležitostětně samozřejmě, že k tomu taky někdy do jde... 

(…) No takhle... Ono když je něco vážnějšího, řeknou hele, máš schůze městskýho zastupitelstva, jsou 

naprosto veřejný, a můžeš tam přijít a říct tam svůj problém a můžeš tam poslouchat celou dobu, co se 

tam projednává, takže přijď tam a tam… No, tam jsou oni v práci. Pochopitelně, že jo… Málokdo chce 

svoje problémy řešit v hospodě…”182 

Stejnou zkušenost má N. Č.: „To asi ne. On sem přijde a většinou reakce těhlech lidí... Nech mě bejt, 

já sem přišel na pivo. To je taková, když oni si vytvářej takovou tu bublinu kolem sebe, on si přijde na pivo 

a nechce, aby byl něčim ovlivňovanej. Možná někdy někdo z nich… Tady kolega za mnou je zastupitel... 

Takže možná, že řekne, todle sme schválili, ale jinak asi se to moc nedá ovlivnit. Oni stejně… ta rada je 

pětičlenná, to zastupitelstvo je 17 členný – aby hospoda ovlivňovala dění ve městě, to si myslím, že 

ne.“183 

Větší naději zmiňuje O. O.: „Jo, stává se, že se prostě todleto v hospodě řeší, ale pak už ty konkrétní 

detaily – to už pak bohužel musí vyřešit radnice.“184 

Na začátku citovaný S. T. to však vidí také z druhé strany: „Ale já zase na druhou stranu od těch co 

jen nadávaj vím, já zas takhle nehanim, i když se mě nelíbí, že tady nemaj ňáký ty Penny, protože tady 

sedí pár těch... Víš co, co si dřív, když byli v zastupitelstvu, sehnali svý kšeftíky a dneska si z toho žijou a 

nechtěj tady žádnej krám...  Na rozdíl od těch kluků, co nadávaj vim – a to je třeba díky Věži, že tam 

chodim s těma lidma…“185 

                                                           
181

 Rozhovor s P. P. a H. K. 
182

 Rozhovor s B. N. 
183

 Rozhovor s N. Č. 
184

 Rozhovor s O. O. 
185

 Rozhovor s S. T. 



50 
 

V Hrabačovské hospodě se to řeší jinak: „No tak když je ňákej dobrej nápad, když ho nezapomenu 

domů, tak to řikám E. S. [jeden ze zastupitelů] nebo někomu třeba…”186 

A právě z Hrabačovské hospody pochází jediný příběh, kdy se hospoda semkla, aby vyřešila 

problém…  s hospodou: „No dřív třeba když se tady rušila hospoda, tady byla Dřevěnka, co je teďka 

zbořená, tak vlastně ti hosti, co sme chodívali… nikdo na žádný  schůze nechodil, ale teď sme tam šli a 

prosadili, aby ta Formanka při Cedronu byla tady taky… S ní se vůbec nepočítalo.“187 Takže jste si 

prosadili vlastní hospodu? ptám se. „Spíš soudruzi nám to umožnili, ale že sme u toho remceli...“188 

4.6.2 Hospoda a kostel 

Dříve byla otázka, zda je důležitější kostel nebo hospoda tak nějak nepodstatná – to hospoda a kostel 

patřily k sobě: „Tak ono to opravdu patří k sobě. Už dávno se říkalo, že pořádná vesnice musí mít 

hospodu, ale i kostel. Protože i po pohřbech se vždycky chodilo do hospody a hrála tam hudba. Někde se 

to dodržuje i do dneška…”189 

Ale nejen při pohřbech: „No můj děda chodil do kostela pravidelně v neděli – a z kostela rovnou do 

Grandu, tam vypil 8 až 10 piv a přišel domů na oběd. To byla jeho pravidelní nedělní akce.“190 

Dnes je však situace jiná a vyznívá jednoznačně pro hospodu: „Já sice věřim, že tam nad náma něco 

je… Ale spíš ta hospoda, než kostel. Tady kdyby zavřeli hospodu, tak tady není nic.“191 

Nebo: „No to myslim, že ta hospoda je taková důležitější. I když teďkon taky nějak ustupuje… A ten 

kostel… nikomu moc nechybí.“192 

„Co já bych ti k tomu řekl jako kovanej ateista… Kostely mě prostě zajímaj jenom z toho důvodu, že to 

je krásné řemeslnický dílo. Umělecký. Malby, řezby. Vzdávám čest těm řemeslníkům, který to z hlavy 

plánovali.“193 
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A co za reálného socialismu? „Za komunistů se do kostela chodilo míň, protože oni je dost i to 

kontrolovali. Věděli, kdo tam chodí.“194 H. K. doplňuje: „Oni jezdili na vesnice. On byl třeba ve straně, tak 

jezdili třeba do Křížlic – někam dál. Nechodil sem a jel autem… když začaly ty auta, Spartaky. Aby ho tady 

neviděli, že pan ředitel jde do kostela.“195 

4.6.3 Hospoda a komunita 

Na menších vesnicích stále funguje hospoda jako absolutní střed: „V hospodě to je tady jediná kultura. 

Hasiči, důchodci, maj kam chodit. No ta hospoda je otevřená jak se kluci zastavěj, on tam bydlí, takže 

když kluci chtěj pivo, tak jim otevře.“ 196 

Na maloměstě, jakým je Jilemnice, kde je hospod více, už je to jiné. Přesto: „Hospoda vždycky musí 

dělat kolem společenství. To je samozřejmý – hospoda je na tom postavená.“ 197 

V Jilemnici to vyvrcholilo v druhé polovině 80. let, kdy se pod záštitou Restaurací a Jídelen hrály 

fotbalové turnaje: „Bejvaly party, který se v hospodě scházely, a pak se hrál třeba hospodskej fotbal mezi 

hospodami. To byli manšafty, který se dávaly dohromady z těch štamgastů, a hrálo se třeba o sud piva – 

ten sud se postavil doprostřed hřiště a o ten se hrálo. A ten sud byl naraženej, a chodilo se k němu 

občerstvovat. Kongo [tým hospody U Koníčků+, Labuť; nebo Weber Podvěžáckej…  Rok 85, 86… To byli 

hospodský zápasy. Pak přišla ta takzvaná revoluce a skončilo to, protože to se hrálo o pohár RÁJe...“ 

Ale fungovalo to i obráceně – nejrůznější skupiny se uchylovali do hospod. Už tu byly několikrát 

zmiňované nudle, kde „měli fotbalisti schůze, chovatelé drobnýho zvířectva, myslivci… Občas autobrzdy, 

když měli splněný, si tady něco udělali. Z Technolenu… převážně ženský.“198 

N. Č.: „Scházeli se sice profesní skupiny, ale hospoda sloužila k takovýmu setkání, ono těch setkání 

lidí moc nebylo – v podstatě kde? Buďto se setkali při nějaký zájmový činnosti – rybaření, sport, 

myslivnost… a tak dále. Nebo se sešli v hospodě. Nebo se sešli ve společenskejch událostí a pak šli do 

                                                           
194

 Rozhovor s P. P. a H. K.  
195

 tamtéž. 
196

 Rozhovor s Z. L. 
197

 Rozhovor s S. P. 
198

 Rozhovor s H. H. 



52 
 

hospody. Myslivci z honu skončili v hospodě, rybářský schůze se dělali v hospodě a sportovci šli protože 

měli žízeň do hospody. Ať člověk chce nebo ne, tak všechen ten společenskej život končil v hospodě.“199 

Pro ty, kteří na hospodské prostředí nebyli zvyklí, to mohlo znamenat zajímavý zážitek: „(…) 

Z Technolenu… převážně ženský. Oni sem přišli na sedmou osmou hodinu. K. T. už byl napumpovanej, oni 

střízlivý, tak jim K. vyskočil, začal hrát, a naschvál si zatách za tu šňůru u těch montérek a rázem byl 

nahatej, oni pohoršený… otáčeli se, že Karel je nahatej. A za hodinu za nim šli, aby jim šel dělat srandu, 

když už měl něco upitýho. A pak tam s nima nahatej tancoval – rozumíš jo.“200 

N. Č.: „I když pak jsem trénoval – no i chlapi jsem pak trénoval – a v podstatě hospoda, to byl tmelící 

prvek, tam se dělala parta.“201 
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5 Z hospody 

Takto pojaté interpretace, kdy demonstruji názor jednotlivých narátorů ta danou část problematiky 

citacemi, má jeden problém – vypadává z toho živelnost hospodského kecu, který si mnozí z narátorů 

osvojili, a především komplexnost celého zážitku s hospodou.  Proto si zde dovolím zacitovat pár příběhů 

a situací, které snad hospodskou kulturu přiblíží ještě o něco více. 

5.1 Pšeničky202 

H. H.: „Nebo sem chodili z Jablonečka takový ženský. Říkalo se jim pšeničky. No oni jako každýmu dali… I 

několikrát za den. Byli hrozný, vypadali hrozně. Zuby neměli…“  

F.: „Na kouření ideální!“ 

H. H.: „No… A tak, to byl pátek, to sem měl do půlnoci a seděli s těma staršíma chlapama v montérkách. 

Jim koupily panáky, pak jim šahaly na kozy nebo jim zvedli to… a kozu dali do půllitru. A teď bylo dvanáct 

a furt to nevypadalo, že se rozejdou. Furt jim tam chlapi šahali do rozkroku… a furt takovýdle věci. No a 

řikám: ‚Tak už běžte!‘ Teď sem různě zhasínal, nebo sem dával ven magneťák... Takovou tu hudbu z 

Bonny a Klid sem dal na plný pecky – no a nic, nikdo nereagoval. Teď oni si byli vždycky nakoupit a pak 

ten nákup vezli domů v takovejch těch oberonkách… No nákup, to byl chleba a dva litrový sáčky zkyslího 

mlíka… To bylo tak všechno. No a to sem byl už nasranej, bylo asi půl jedný a chtěl jsem jít domů. To už 

bylo jen těch pár chlapů ožralejch s těmadle těma pšeničkama… A tak když sem zkusil zasnout, a pak sem 

rozsvítil – tyvole – tak ona měla na kozách deset ruk! Jak chobotnice! To každej kdo měl ruku, ji strkal na 

kozu! No tak jsem... No jak měli ty oberonky s nákupem pod věšákem, tak sem vyšel ven, normálně jsem 

to roztočil a hodil do toho sněhu. No a holky za tim vylítly a ti chlapy všechny za nima, já zamknul a 

říkám: ‚To sem měl udělat už před půl hodinou…‘ “  

5.2 Direktor203 

Tazatel: „Vy ste sem teda začal chodit už v 80. roce?“ 

O. O.: „Dá se říct… Počkej, já to spočítám… Nazdááááár direktoreeee! Čoveče ty vypadáš jak John Lennon 

– už jen kytara ti chybí!“ 

Direktor: „Poslouchej, ty děláš do těch brejlích: Přišel mistr takhle ráno na pracoviště a říká: ‚Chlapi, 

zejtra přijde Pepa do práce, víte moc dobře, jakej měl ošklivej úraz – přišel o obě uši – blbci, ne abyste se 

mu smáli. On to těžko snáší.‘ Druhej den přišel Pepa do práce jako teda nic – a chlapi, ahoj Pepo, čau 
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Pepo... Karel, co s nim vynášel koš, říká: ‚Týýý... Jak já k němu se mam zachovat, aby si nemyslel…’ Tak 

chvíli tak přemejšlel a povídá: ‚Nazdar Pepo, koukám, že se ti zlepšil zrak, že jo!‘ – A on říká: ‚Né, proč?‘ – 

‚No že už nenosíš brejle!‘ 

No a ten… Z Arabskejch emirátů přijel do Německa na studia a píše domů dopis rodičům… No bohatá 

země, každej tam žije na zahrádce z ropy a píše: ‚Vážení rodiče, mam se tady velice dobře, studuju, vůbec 

mi nikdo nevyčítá jinou barvu pleti, koupil jsem si auto, jezdím do školy autem, učitele jezděj autobusem.‘ 

– že jo. Asi za měsíc přišel dopis a poukázka asi na milion euro: ‚Posíláme ti milion euro, kup si autobus, 

ať nám neděláš ostudu…’ Chlapi mějte se, ahoj!“ 

O.O.: „No takže takhle to chodí! Ňáký takový ty – přijde známej, řekne fór, posadí se, popije, v pohodě.“ 

5.3 Hodný muž bez hlavy204 

S: „To já sem o něm ještě věděl víc, protože sem znal lidi z Poniklí… A on ke konci života žil tady 

v paneláku, měl garsonku, ale celej život bydlel v Poniklý. A to tady bylo třeba – já nevim – půl jedný v 

noci a on sednul na kolo, jel do Poniklý, tam nastartoval traktor, měl na tom světlo, a do rána oral pole. 

To on byl takovejdle. Měl ňáký pozemky. A byl ohromně pracovitej. A nakonec mu uřízli hlavu.“ 

H. H. „Já vim, že ho zabili, ale že mu uřízli hlavu?“ 

S.: „Já sem s ním mluvil tejden před smrtí a on mě vysvětloval, jak byl dobrák, že je hrozně šťastnej, že si 

koupil televizi a teď mě nemohl vysvětlit, že to má teeen.. že to takhle zapne a přečte si tooo.. no teletex. 

A Lenka mu ještě nadávala, ať neřve, já mu řikal, že neumí řvát – klasika… No a odešel a on si tam 

nastěhoval do tý garsonky ňákýho magora… Mladýho kluka, kterej bydlel… 

H. H.: „To byl kluk, ta paní dělala dlouhou dobu v papírnictví. Blondýna hodná, oni ho měli 

adoptovanýho. Ještě než to měl M. No a pak… ještě vedle herny, jak tam je teď těhotenská móda.“  

F.: „Z. ze statku!“ 

S.: „A ta holka se s nim rozvedla, vyhodila ho z domu. Já je ještě pamatuju, jak slušně jezdila s kočárem. A 

flákal se tu po městě, hrál automaty, a nastěhoval se k tomudle D., protože byl hrozně hodnej, a měl ho 

tam asi měsíc a po měsíci ho zavraždil… a normálně mu uříz hlavu – ale normálně legálně!“ 

F.: „Já sem slyšel, že ho strčil do skříně...“ 

H. H.: „Dáš si ještě šťávu?“ 

Tazatel.: „V pohodě, dík. Mě už pomalu čeká máma na oběd...“ 

H. H.: „No jo, ono už je 12:30...” 

S.: „A víš, jak na něj přišli? H., víš jak na tohodle přišli? On utíkal po republice, oni ho sháněli, protože bylo 
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jasný, kdo ho zabil… No a on se udal sám – on šel po Hradci – Vem si ta náhoda, jo! – On šel po Hradci a 

normálně se úplně zbláznil, protože on věděl, že mu uříz hlavu… a najednou ho potkal v Hradci!“ 

F.: „On ten D. má bráchu!“ 

S.: „On ten D. má totiž v Hradci bráchu!“ 

F.: „Ne v Hradci – ten je tady na horách, ale zřejmě se tam nějak motal.“ 

S.: „No on se tam motal po Hradci, on ho tam potkal… Začal křičet, úplně mu přeskočilo, a první cesta na 

policii, udal se a říkal, že zavraždil člověka, ale že ho potkal před chvilkou na ulici, jo… No a takhle na ně 

přišli. Náhoda jako blázen.“ 

5.4 U fackovací komise205 

N.Č.: „(…) Takovech práskačů bylo víc. Většinou to byli lidi, který měli průsery, který ten bejvalej režim 

skříp... Jako dneska už ani – to už je dvacet let. Většina jich je už po smrti. Já znám člověka, kterej se 

vsadil, že se v hospodě svlíkne do naha, dá věci na výčep, půjde se do lomu vykoupat a zas se vrátí a tam 

se oblíkne…“  

Tazatel: „A dal to?“ 

N.Č.: „No já nevim... C., dals to?“ 

C.: „No bodejť!“ 

N.Č.: „Ale pozor – skončilo to s policajtama.“ 

C.: „Byl jsem u fackovacý komise...“ 

N.Č.: „No a někdo byl rychlej a zavolal, že to fotili Němci, ale oni to byli východní… Původní sázka byla, že 

do kašny na náměstí a pak se to udělalo… To byl… 74 rok. No ale jako normálně by to prošlo, já sem na to 

neviděl nic. Neprošlo ani todle.“ 

C.: „Když jsem na tu komisy přišel, tak se všichni smáli. Oni si z toho dělali vyloženě prdel.“ 

N.Č.: „No jo… Ale protože to prokurátor – asi nějaký trestnej čin, pobuřování – nevzal, tak to došlo k 

trestní komisy, a tam to probírali a řekli mu aby už to příště nedělal...“ 

C.: „Dostali jsme tři kila pokuty… Prošlo to. A zas v hospodě. Protože to bylo tim, že A. Š. prohlásil, že jim 

se podařilo jít z lomu až k jatkám. A my s P. prohlásili, že to je hovno, že my dojdem až do lomu a 

nazpátek... A už to bylo.“ 

N.Č.: „Jako sázky a takový… Prostě ono svým způsobem člověk prožije část života v hospodě aniž by chtěl. 

Když to tak vezmeš… Když nemam čas, jsem na zahradě nebo v práci.“ 
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5.5 Věštba206 

S.P.: „A kdybys mě podal ruku... Ne, levou… Já se kouknu jak to s tebou bude vypadat. No… Necejtíš 

žádný teplo? No… To je upřímnost, jak se k tobě vyjadřuju, protože kdybych nebyl upřímnej, tak bych se k 

tobě takhle nevyjadřoval. A ještě mi ji dej obrácenou… Špatně se meješ.“ 

T.: „To jsem si napsal teď u druhého stolu...“ 

S.P.: „To nevadí, to musíš mít omytý! Ehm… Měls pěkný početí, pěkný dětství, dostal ses do situace, kdys 

byl takovej rozháranej, šel si na držku, teďkon máš postavení, kdy couváš, nevíš kam… tam nebo tam 

nebo tam… a jdeš životem. Máš to postavený. Dostane se ti spousty porozumění, budeš mít asi problémy 

v sedmdesáti letech – budeš se asi pochcávat. To tam máš napsaný! Já nemam školy, ale to tam najdeš! 

To má normálně každej… to vás neučili? Každýmu když se koukneš na ruku, tak vidíš, co je… Koukni...“ 

T.: „Noo… nevím…“ 

S.P.: „No tak lumpárny v životě, děti, kolik kde, to tam máš napsaný… Vás neučili? No oni se toho bojej, 

protože kdyby se každýmu studentoj koukli do ruky...“ 

5.6 Účtenka z Valdštejnské vinárny – Vinárna Pod Věží207  

T.: „A třeba když někoho potřebujete sehnat, pomůže vám hospoda…? Když třeba se vám rozbije 

pračka?“ 

B. N.: „No tak to je samozřejmý… Já jsem taky napsal dvě – respektive tři – básnický sbírky, jestli o tom 

něco víte… Tam je to dáno ve verši... Počkejte. Tady: 

Ve vinárně Pod Věží 

tam nikdy nesněží 

vždycky tam 

teploučko je 

Mají tam vínečko 

i prima pivečko 

které nás 

oblažuje 
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Lenka nám naléjvá 

fajn se tam pobejvá 

Sem tam zní radniční 

zvon 

Tady ti daj radu 

jak zorat zahradu 

jak zahnat 

smutek i shon  

… Prostě si tam můžete – nefunguje mi pračka nebo něco… no … 

Na Jarku Drášila 

leckdo tu vzpomíná 

ale – to už je 

historie 

Pak Jarka Fajstaver 

dal všemu jinej směr 

přesto se tu 

furt pije … 

Náš milej Jaroušku 

nalej nám po doušku 

ať nemáš 

tak velkej zisk! 

Peněz máš stejně dost 

buď s námi jednou host 

co kdybys to 

trošku risk? 

Tak nalej, nalej nám 

vínečka plnej džbán 

ať všichni z Krkonoš 
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a s nima Krakonoš 

vědí, žes šenkýřů pán … 

Choděj sem doktoři 

a taky kantoři 

je tady pijáckej ráj 

i jiný profese 

maj tu svý recese 

no prostě je tu moc fajn! 

Vinárno Pod Věží 

tady jsem rád tvůj host 

na Zlatym návrší 

tam často zaprší 

tam bych byl zmrzlej jak kost! 

Tak to by bylo teda k tomu… Určitě se tam dá lecos dovědět, a poradit se, nebo doporučí někoho: 

hele todle ti udělá ten. Nebo zajdi za tamtim...” 

5.7 Trabant208 

H. H.: „(…) On byl postiženej obrnou, jezdil v Trabantoj... Pravidelně nalitej. A chodil vždycky na karty, na 

mariáš. No a tak přijel třeba s tim trabantem, ten nechal před hospodou, a tady hráli… Už bylo k večeru. 

On pak i nadával prostě někomu… Oni řikali: ‚Počkejte, my mu něco uděláme.‘ Pět šest se jich zvedlo, on 

hrál tadydle vedle v salonku. No a odnesli mu toho Trabanta tady mezi ty stromy. Zlámali na to větve, 

zamaskovali to, že to prostě nebylo vidět. Mezi desátou jedenáctou… Milej E. vyskákal ven na těch 

berlích, že nasedne do trabanta a trabant nikde – ‚Vy kurvy!‘ On už věděl, byl zvyklej. Nebo mu to dali na 

bedýnky. On do toho nased, dneska to je ňák vysoko – začal to tůrovat a hovno, furt na místě. Tentokrát 

ho nemoch najít. Tak sme ho nechali půl hodiny vydusit, pak teda musel dát panáky, tak mu vynesli toho 

Trabanta ven na silnici.“ 

5.8 Dva příběhy o Sarajevu209 
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209

 Převzato z rozhovoru s N. Č. 
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C.: „A když se ve 84 se H. H. chystal na olympiádu do Sarajeva…“ 

T.: „Jako… Jako sportovec nebo turista?“ 

C.: „Néé, jako turista… Asi tři dny před tim, než měl oficiálně odjet, sme se tam sešli a pojali to jako jednu 

velkou rozlučku, jako že se už nevrátí, druhej den ten šedivej pas… jen na jednu cestu… on musel 

odevzdat. Protože ten dotyčnej ho natřel.“ 

Jenže o pár týdnů později dělám rozhovor s H. H. a věc se ukazuje v jiném světle: 

H. H.: „(…) On vyjednal ten příslib… A mě na poslední chvíli to ty Potraviny zrušili z důvodu toho, že místo 

mě tam do tý večerky měla přijít na těch 14 dnů, co budu pryč, ňáká pani… Zaskočit za mě, prodávat. No 

a ono ji na poslední chvíli onemocnělo dítě a musela s ním být doma, takže mě ten původní příslib ty 

potraviny odejmuli, jo… S tim že já do Jugoslávie jet můžu, ale v jinym termínu.“ 
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6 Závěr 

Na každém šprochu, pravdy trochu – to zmiňuje jeden z narátorů při diskusi o bulváru; jenže stejně tak 

to platí o hospodských plcích. N. Č. vyprávěl, jak „pan spisovatel  Buchar ze Mříčný, kterej sem šel na 

Plzeň pěšky a bylo mu 80 roků a dal si dvě plzně a zas šel domů a kouřil u toho viržinko...“210  Ač 

nepochybuji o tom, že pan řídící učitel Buchar Pod Věž chodil, zemřel již v 73 letech. Co s tím? Držet se 

metody, ověřím to, poptám se, a do poznámek napíšu, jak to tedy bylo – jenže k hospodám to patří! 

Ukazuje to nejen na staré Krkonoše, kdy se lidé nezdráhali za pivem a přáteli putovat přes řadu kopců, 

ale především to – stejně jako Dva příběhy o Sarajevu – odkazuje k folklorní povaze hospodských 

příběhů a plků, které si žijí svým způsobem, a k bájení v Černého smyslu211. 

Je otázkou, zda když se říká, že z hospody nikdy nic nevzejde, má tento závěr, vzešlý z hospod, ze 

subjektivních řečí (ba co víc: hospodských keců!) štamgastů, nějakou cenu. Jak však jinak na hospody 

pohlédnout? Vinopalova sociologická studie ukázala, že pohled zvenčí je bezzubý, ztrácí se z ní člověk – 

štamgast jako komplexní bytost plná rozporů a různých příběhů, nikoli jako jakási dělnická oběť 

alkoholismu.  

* * * 

Ano, Vinopala zde použiji jako fackovacího panáka, jako představitele dvojznačnosti, která hospody 

doprovází od dávných časů. Říká: „Typické je pro ni neuhlazené prostředí s ubrusy obtěžkanými 

předešlým večerem, toaletami nevonícími rozkvetlou louku a s věčným oblakem namodralého dýmu líně 

se povalujícím nad hlavami hostí.“212 Na jedné straně dokáže květnatými slovy jakousi línou, utichlou 

putiku, aby ji pak přiřkl „neformální a klidné prostředí, v němž se scházejí kamarádi a známí, kde je dobrá 

zábava“213. Takto popisuje „zjednodušený“, leč „ideální typ pro analýzu“, a jako takový je navíc „v očích 

veřejnosti jakousi kulturní památkou, s níž jsou obyvatel českých zemí z mnoha důvodů historicky spjati a 

kterou považují za své rodinné stříbro.“214 Co si ale pod tímto obrazem představit? A pokud se něco 

vybaví, je toto a – a nic jiného – „hospoda“? Ba co víc: je to ono rodinné stříbro? 

Jenže ani sami moji narátoři nemají jasně vymezený pojem hospody, což je vidět na hranici mezi 

„restaurací“ a „hospodou“. Tam, kde se čepuje pivo? Tam, kde se vaří? Při rozhovoru se 
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restaurace/hospoda často střída jako označení stále stejného podniku. Jaký je tedy rozdíl? „Hospoda je 

spíš taková pivnice… Jídelna to nebyla. Prostě, restaurace tam už byly obědy…  Dneska v restauracích jde 

o to jídlo. Hospoda je, že si dědci jdou posedět… No a spíš se říká: ‚Jdu do Rena!‘, ‚Jdu na Vítkov!’… A 

neříká se: ‚Jdu do hospody!‘ Nebo ‚Jdu na pivo.‘ ‚Jdem na karty…‘ ”215 Cítíte tu bezmoc? Zvlášť, když si 

uvědomíme, že při rozhovoru se Z. P. sedíme v Renu, kde se sice vaří, ale nikdo by neřekl, že je to 

restaurace. 

Hospoda prostě nelze definovat povrchními smyslovými vjemy; podle toho, zda se tam vaří, podle 

vůně toalet či koncentraci kouře. Přesto jsme se dostali dále: k hospodě jako k místu, kde se čepuje pivo 

a kam se chodí posedět. Jenže něco tam chybí… A zas je to člověk! „To záleží, kdo tam sedí, kdo tam 

dělá. Chápeš, že to není rozdíl mezi restaurací a hospodou – to záleží kdo tam je.“216 Vždyť kolikrát jsme 

slyšeli o paní Višňákové, paní Z., Jarkovi Faistavrovi, Drášilovi, H. H. a o dalších! Jsou to hospodští, který 

z pivnice a restaurace, či prapodivného pajzlu, dělají hospodu, kam se slézají štamgasti. Prostory můžou 

být jakékoli, nabídka může být jakákoli, ale pokud tam je pivo, správný hospodský  a štamgasti, je to ta 

hospoda, kterou jsem ochotný považovat za „rodinné stříbro“. 

 Co znamená správný hospodský, správná hospodská? Prvně to musí být osobnost, která zaujme – ať 

je to klanící se prvorepublikový pingl, osobitý srandista, či „dobrá psycholožka“, ale i osoba záporná; 

hlavně nesmí být mdlá, bez zájmu a bez jiskry. Je to on(a), kdo posouvá prostor hospody někam 

trancendentálně dál od místa, kde si člověk jednou za čas dá oběd. Musí to být totiž vrchní, kdo povolí, 

aby se zde člověk cítil jako doma. Až díky tomuto slastnému pocitu prvního hosta se začne kolem 

nabalovat komunita. Právě proto se to pravé štamgastovské prostředí nevytvoří okolo místa, kde otročí 

více či méně mrzutí brigádníci, kteří se nemohou „zakecat“, kteří nemohou překročit zvrácenou 

ekonomickou maximu: pozdravit – obsloužit – zkasírovat217, snad aby bylo místo pro další. Natož aby 

dovolil někomu zaseknout sekeru. 

Myslím, že jedině tak se dá definovat hospoda: pomocí piva, touhy posedět, a správného 

hostinského, který umožní vytvoření komunity štamgastů, která zpětně vytváří onu jedinečnou 

hospodskou atmosféru. Že pak do prostoru vstupují cizinci a turisti, který sem přišli z touhy po pivu a 

jídlu, je už věc, která nás v tuto chvíli vůbec nezajímá. To už tu naší hospodu nedělá. 
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 Viz třeba rozhovor s N. Č.: „Svýho času sem byl v Klasu na obědě a po obědě jsem si chtěl dát i to pivo a když 
už tam stojí pingl s fakturou a už počítá útratu – vidím, že se mě chce zbavit.“ 
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* * * 

Jedinečnou hospodskou atmosféru dělají stálí hosté, štamgasté – kdo jsou? Vinopal říká: „Je to muž 

v letech, nejspíše už v důchodu, který je s největší pravděpodobností vyučen a živí, či živil se, manuální 

prací. Do svého podniku, na své oblíben místo usedá již pěknou řádku let, přičemž je možné je tam 

zastihnout nejméně obden. Právě tuto a žádnou jinou hospůdku navštěvuje hlavně proto, že to má odsud 

blízko domů, za ta léta už zde každého zná, tyká si s vrchním a chutná mu zdejší pivo. Nijak se 

nepozastavuje nad náhodou ušmudlaným ubrusem a vlažnou polévku je ochoten kuchaři velkoryse 

prominout. Chce si zde přece hlavně popovídat s kamarády, zahrát karty nebo zkrátka jen tak strávit čas 

a popít.“218 

Opět musíme uznat Vinopalovi kus pravdy, ale opět připomenout pár obrovských „ale“. Těžko bych 

hledal kovanější štamgasty Vinárny Pod Věží, a přesto ani jeden z nich neříká, že hospodu navštěvuje 

denně či obden. Během mého pobíhání po Jilemnici bylo pár takových, které jsem v tom či onom 

podniku opravdu našel, ať bylo ráno či večer, pondělí či sobota, je jich však menšina. Většina 

návštěvníků, kteří jsou sžiti s tou kterou hospodou, a mohou být zcela legitimně štamgasty nazýváni, ji 

navštěvuje podle nějakého vlastního schématu, který v sobě může skrývat jistý řád nebo může být zcela 

náhodný – jak je chuť a jak je čas. Důležité je, že přijde do prostředí, od kterého ví, co očekávat, kde je 

znám. Proto je pravdou, že své „členství“ si musí nějak odsedět, nějak zasloužit.219 

S tím souvisí i to, že ač většina z mých narátorů jsou starší (byli mi doporučováni jako „pamětníci“), 

ve skutečnosti se v různých hospodách scházejí různé věkové skupiny. I sami narátoři vzpomínají na svá 

mladá léta, která možná byla odlišná, více se pilo a míň kecalo, ale štamgasté to byli. Navíc stačí letmý 

pohled do hospod: Pod Věží naleznete stále stejné tváře mezi 25-80; U Stadionu i mladší; v Zábavním 

centru220 i od 18 (ne-li míň). Omezovat štamgaství pouze na staré „dědky“ by bylo obrovskou chybou. 

Stejně tak by se dalo polemizovat se štamgastem-dělníkem, který sice může převládat, ale „nízkost“ 

prostředí, která tento pojem evokuje, je zčásti mylná. Samozřejmě, že hospoda není akademická půda, 

kde se po sobě lidé hází knihy a velké myšlenky, avšak zvlášť Pod Věží potkáte krom dělníků, rekreačních 

básníků, sečtělých lidových myslitelů a okultistů, opravdové povaleče i radní, učitele, podnikatele a 
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lékaře. Ořezání skutečnosti je ale předpokládaný problém při vytváření „idealizovaných“221 typů 

čehokoli, jehož svodu Vinopal propadl. S tím se však setkáme u pojmu třetího místa. 

* * * 

Jenže zatímco Vinopalovy „idealizace“ štamgastů (i hospod samotných) jsou destruktivní, oklešťují 

realitu pro snazší analýzu, Oldenburgova „idealizace“ je konstruktivní – jeho třetí místo je ideál v pravém 

slova smyslu, hvězda, za kterou chce jít a za kterou bojuje; je to jeho vysněné místo, kam se chce vracet, 

kde chce stále mít kamarády, své místo a svou jistotu. Čtenář mu věří, jak upřímná je jeho touha a víra 

v to, že třetí místo může zlepšit život každého z nás. Našel by takové „základny neformálního 

společenského života“ v Jilemnických hospodách?  

Na první pohled se zdá vše v pořádku: narátoři opravdu reflektují své hospody jako doplněk života 

mezi domovem a prací. Přestože kastování dle nich probíhá, nefunguje v rámci hospody – každý, kdo 

přijde je přijat. Opravdu tam lidé chodí především se bavit, smát, a problémy odsouvají na druhou kolej. 

Atd. 

Ale něco tu nesedí. Oldenburg (i jeho teorie) je totiž dítě americké „keep smiling“ kultury, která touží 

po usměvavé symbióze svatých – a tak nelze říci, že hospoda je třetí místo v Oldenburgově smyslu. A 

nemluvím teď o vzhledu a fyzickém prostředí, to bychom spadli do oné dvojznačnosti. Navíc i Oldenburg 

zmiňuje, že třetí místa mají svá „ochranná zbarvení“, vizuální všednost, aby nepodlehli komerci, což je 

chrání před povrchními turisty. Pravdou na druhou stranu je, že hospoda sem tam zajde dále: „S 

hostama byli nervy, protože třeba neměli na zaplacení, otravovali, poblili se, pochcali se… Prostě to bylo 

součást hospody, bohužel.“222   

To však zde opravdu není podstatné., Hospoda ne vždy musí být pozvracená, stejně jako ne vždy 

musí být zakouřená atd. Oldenburgovi brýle mámení se plně ukáží ve vnímání konverzace. Říká, že 

konverzace na třetím místě se má držet pravidel, která se dodržují i jinde:  1) Určitý podíl času také mlč 

(spíš více, než méně). 2) Dávej pozor, zatímco ostatní mluví. 3) Říkej, co si myslíš, ale dávej pozor, aby si 

neranil city druhých. 4) Vyhýbej se tématům, která nejsou v obecném zájmu. 5) O sobě říkej málo nebo 

nic, mluv raději o druhých zúčastněných. 6) Potlač tendence poučovat. 7) Mluv tak nahlas, aby tě ostatní 

slyšeli. 
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To se samozřejmě na (Jilemnickou) hospodu nepasuje. Už proto, že hospoda se svými štamgasty si 

uvědomuje, že sranda musí ubližovat, že vtip vždy někoho shazuje, do někoho rejpe, je na úkor druhého. 

Oldenburg popsal politicky korektní tlach na chodbách nadnárodní korporace, ne hospodský žvást, který 

v hospodách převládá. Štamgasti jsou nejrůznější, někteří mlčky sedí, jiní jsou ti nejodvážnější pábitelé, 

kteří unášeni na vlnách asociací bezbřeze bájí, jedno je však zřejmé: v hospodské konverzaci nejde o 

žádný obecný zájem, pozornost, či hlídání se, abych náhodou nemluvil moc dlouho – v hospodě si člověk 

jde za tím svým; chce si to své vyřešit nebo chce jen tiše mlčet.  Je to opravdu Černého natažená 

pružina223, kde si člověk může být jist pouze tím, že i ta nejzákladnější etická pravidla se pivo po pivu 

stírají. 

K hospodám nakonec patří i šarvátky, které už do Oldenburgova popisu nezapadají vůbec. Někdy 

končí smíchem, někdy v nemocnici, ale: „Zažili se hádky, rvačky, všechno – a na druhej den se to všechno 

vymazalo a jelo se nějak dál.“224 Hospoda je prostě místo bytostně nekorektní, kde se vynořují ty 

nejzáhadnější (ne vždy záporné, vzpomeňme na D. a jeho čokoládu pro ženy) lidské charaktery, kde když 

jdeš na záchod, „nesmíš si zapomenout pinzetu“, kde slyšíš ty nejsprostší vtipy a příběhy, ze kterých by 

genderistky vyskočili z kůže. (V této souvislosti je až s podivem, jak oblíbené bylo dávání ženského ňadra 

do půllitru225.) A kde sem tam někdo dostane obuškem po hlavě, hořčici do kapes, tuž na čelo, nebo 

prostě červenou kartu, protože už překročil hranici.  

Avšak to, že si Oldenburg vysnil třetí místo sice plné zábavy a bujarého, leč jaksi korektního a 

„správňáckého“ veselí, ještě neznamená, že bychom tuto teorii pro hospody zavrhli. V Jilemnickém 

prostředí zůstává hospoda opravdu základnou neformálního veřejného života, po jaké Oldenburg sní – 

vždyť narátoři často neznajíce tuto teorii ji doslovně citují –, je však zasazena do odlišných kulturních 

podmínek, a tak zde stojí sice jako místo setkávání lidí, úniku od reality, uvolnění a radosti, ale také 

šarvátek a nekorektních sprosťáren. Hospoda sice není třetí místo tak, jak ho vidí Oldenburg, avšak 

zůstává třetím místem v očích a srdcích štamgastů. 

* * * 
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Taková hospoda, kterou jsem výše definoval, a kterou stálí návštěvníci vnímají jako třetí místo, pak má 

nezpochybnitelný vliv na lokální společenství – lidé se potřebují někde scházet. Je popsána řada případů, 

kdy se smrtí hostinského či hostinské zanikla regulérní hospoda, načež byla spontánně nahrazena 

hospodou „pokleslou“226. To se stalo například v obci Oldříš227, v Těchobuzi na Táborsku, ve Vítanově na 

Chrudimsku, či ve Všeradově228. Všichni zúčastnění si nové „klubovny“ nebo „altánky“, které se pohybují 

na hranici zákona, pochvalují. Dokonce se tím prolomila bariéra mezi důchodkyněmi, kterým nově 

vzniklé prostory již nepřipadají tak nedůstojné, jako hospoda. Stejně tak se Z. L. snaží zabránit zániku 

poslední hospody v Zálesní Lhotě, protože „to je tady jediná kultura“229. 

Není to pouze touha uniknout ze světa; je to především ona touha „být chvíli spolu“ a s tím i vědět 

víc, vymanit se ze samotářského „zahrádkářského“ já. Kdo v Jilemnici chodí do hospody, zvlášť Pod Věž, 

ví víc. V hospodě se tak vytváří nejen veřejné mínění, ale také nová identita, příslušnost k městu či 

vesnici. Zde tkví hrůza satelitních městeček, kam lidé jezdí do svých domovů přespat, nemají však nic 

společného s městem. To má až ten, kdo zná své sousedy, ale i místní „postavičky“ a nakonec i městské 

zastupitele a radní, které poté snad i může ovlivnit. 

S vlivem hospody na dění okolo to však je, jak jsme viděli v kapitole 4.6.1 Hospoda a radnice, 

složitější. Hospoda totiž stále zůstává „jen“ místem setkání lidí – už jen samotná otázka, zda hospoda 

nějak „sama o sobě“230 ovlivňuje dění ve městě, či dokonce v celé společnosti, je zavádějící. Právě v tom 

tkví Vinopalův problém: je to on, kdo mytizuje vlasteneckou hospodu 19. století a přisuzuje ji význačné 

postavení při budování české státnosti, aby pak s touto mýtickou minulostí za zády shodil hospodu za 

reálného socialismu. Je to však zas pouze veřejné mínění, které se v hospodě vytváří; názory, které se 

v hospodě tříbí. Hospoda v 19. století sloužila k šíření a utvrzování se v české národní identitě, nic víc; 

stejně tak jako se za reálného socialismu se v hospodách lidé utvrzovali ve svém názoru na režim. 

Hospoda je prostě místo, kudy díky masovosti, různorodosti a i bezpečnosti – minimálně v kruhu 

dobrých přátel (sám jsem si vyzkoušel, co to je pracovat s nahrávkami  z hospod) – vane „duch doby“ víc, 

než kdekoli jinde. Je to veřejný prostor, kde se může připravovat půda pro změnu, kde se možná i hledají 
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lidé, kteří se toho duchu ujmou, avšak samotná změna už nemá, a nikdy neměla, s hospodou nic 

společného. 

Dá se to dovést do extrému: Kdyby se nakonec hospodě přiřkl absolutní vliv na běh událostí (tedy 

jakýsi nad-štamgast jako politický aktivista bojující za vize obecného blaha), mělo by to za následek 

jakousi permanentní revoluci, která by jistě měla spíše destruktivní charakter. Ono se totiž na politiku 

v hospodách nadávalo a nadává, ale „češi jsou furt stejný… Nadávaj, řešej v hospodě politiku a všechno, a 

pak stáhnou prdel a táhnou zase do práce…“231. Lidé opět sedí u piva, jsou nespokojeni, a nebouří se… 

Znamená to tedy, že hospoda je stále tou brzdou změn, jakou byla dle Vinopala za reálného socialismu? 

Spíš se opravdu zdá, že hospoda byla a stále je tou lékárnou, kde si člověk může většinu času v klidu 

posedět, uvolnit se a zanadávat, a kde se občas při pivu dějí absurdní věci, které do všední reality 

nepasují a kterým se nemůžeme nesmát – a smích „je obrana proti automatismům“232. Hospoda s pivem 

a kamarády, ale především smíchem, je obranou člověka, aby se nezbláznil ze světa, který nemůže držet 

plně ve svých rukou. 

Jen tímto prismatem se dá koukat na společenskou roli hospody a Oldenburg své třetí místo tak 

vnímá – pokud totiž člověk chodí někam, kde se cítí dobře, kde odpouští páru, kde se sžívá s prostředím, 

kde žije, jeho život je kvalitnější, jeho vztahy čistší a jeho produktivita větší, čímž vším nakonec působí na 

své okolí, a pak snad i na celou společnost. 

* * * 

Nemůžeme tu zastírat odvrácenou roli hospod – alkoholismus se vším, co přináší, je démon, který 

v hospodách číhá v každém rohu. Nemůžeme však kvůli tomu zavrhnout celou koncepci hospod – to už 

je na každém jedinci, jak se k tomu postaví; mí narátoři to zvládají a nezdají se být nešťastni… 

Krom toho, ne pokaždé se člověk nasměje, místo uvolnění mu někdo nasadí do hlavy brouka, či 

zrovna v hospodě nikoho nepotká a hospodský má blbou náladu, může se stát cokoli – tak to bývá. Ale 

teorii třetího místa věřím, protože přesto se tam lidé vrací a upřímně se těší a z vyprávění narátorů je 

znát, že častěji bývají s návštěvou hospody spokojeni, než zklamáni. 

  * * * 
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Povzdechnout si tu, jak mizí staré, zadýmané hospůdky, kam chodili všechny třídy, jak jejich místo 

zabírají hezčí hostince s nestálými hosty, řeknete si, že jsem té romantické nostalgii nakonec přeci jen 

propadl. Z vyprávění narátorů se člověk jen těžko zbaví dojmu, že dřív bylo v hospodách lépe; že dříve se 

tam juchalo a zpívalo a všichni dohromady a… vůbec! Jenže povzdech z úvodu odstavce patří Janu 

Nerudovi, který už kdysi vzlykal za staré hospody v reportážním fejetonu Ze starých hospůdek233. 

Je možné, aby hospody již přes 150 let stále upadali? Stále míň a míň zadýmané, stále míň a míň tříd, 

stále míň a míň hovorů, atd.? Těžko posoudit, stěží nalezneme objektivní fakta – jak by taková vůbec 

měla vypadat? Svět se bezesporu mění, a my můžeme jen doufat, že ne k horšímu, a vymlouvat se na to, 

že v pocitu úpadku hospod (a nejen jich) hraje roli nějaký rys člověka, snad nostalgie, snad jakási 

generační obměna? „Jako mladý sme na to prděli, sme táhli za zábavou, ožrat se, a na politiku sme prděli 

– to spíš ty starý chlapi. No a teďkon to přešlo na nás.“234 

Těžko říct.  Nemyslím si však, že by hospoda jako taková – s charakterním hospodským či 

hospodskou, štamgasty a pivem – zmizela. Lidé budou vždy toužit chodit mezi lidi, mezi kamarády a 

sousedy. A právě pro tento neformální veřejný život slouží v české společnosti (nebo alespoň v Jilemnici) 

v první řadě tradiční hospoda, která byla, je a bude pro mnoho lidí právě tím Oldenburgovým třetím 

místem. 
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8 Přílohy 

8.1 Mapa Jilemnice a hlavních hospod235 
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