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Anotace 

Tato práce se snaží reflektovat ostravskou architekturu na příkladu čtyř historických 

kaváren. Podrobně se zabývá kavárnami Elektra, Palace, Savoy a Fénix. Práce rozebírá 

jejich stavební vývoj, zabývá se současným stavem a využitím dnešních prostor. Na 

těchto čtyřech podnicích se snaží ukázat, jak svou existencí tyto kavárny kompenzovaly 

neideální prostředí průmyslového města. Představuje nástin společnosti lidí, která tyto 

kavárny navštěvovala a to především v období první republiky, kdy byl kavárenský 

rozkvět největší. Ptá se, zda se ostravská kavárna v něčem odlišovala od brněnské či 

pražské, ať ve svém stavebním pojetí či sociálním. V poslední řadě se snaží najít 

paralelu v dnešních ostravských kavárnách, ukázat, že i dnes se v Ostravě stále najdou 

podniky, které navazují na elegantní interiéry starých kaváren.  
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Abstract 

The work is trying to reflect architecture in Ostrava on the example of four historic 

cafés. In detail it deals with café Elektra, Palace, Savoy and Fenix. The work analyzes 

their construction development, deals with current state and use of those spaces today. 

On those four places it is trying to present, how these cafés could compensate for non-

ideal enviroment of industrial city. It presents the society which visited these cafés and 

that is especially in the era of the first republic when the boom of cafés was the biggist. 

It asks the question if Ostrava cafés was any different from Brno or Prague cafés, both 

in it is construction and social meaning. At last it is trying to find the parallel in today 

Ostrava cafés, show that even today in Ostrava we can still find places that are built on 

the elegance of old cafés interiors.  
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Úvod 

 

Kavárna je důležitým prvkem v městské společnosti. Je místem setkávání, inspirací 

pro umělce, nebo umělcovým zázemím. Kavárenské prostředí se také vyznačuje svou 

specifickou architekturou. Najdeme malé zakouřené podniky, ale i velké a luxusní 

kavárny. Tyto velkokavárny zažily svůj zlatý věk v období první republiky. Bylo 

zvykem, aby kavárna nabízela víc, než jen dobrou kávu a příjemné posezení. Proto tyto 

podniky poskytovaly svým hostům čítárnu, hernu, místnost s kulečníkem, ale i poslech 

živé hudby. Těmito velkokavárnami se má práce zabývá. První republika byla zlatým 

věkem kaváren a v Ostravě tomu nebylo jinak. Právě naopak, toto hornické město mělo 

ve 20. a 30. letech dvacátého století kaváren doslova přebytek.  

Ve své práci se zaměřím na čtyři velkopodniky, které se zapsaly do paměti 

Ostravanů a to kavárny Elektra, Savoy, Fénix a Palace. V úvodu práce se věnuji 

stručnému seznámení s historickým pozadím ve zmiňovaném období. Také ve 

stručnosti nastíním vývoj kavárenství v Ostravě. Dále se pokouším o specifikaci 

kavárny a jejího prostředí. Zabývám se problémem kavárenské architektury  

a náležitostmi kavárenského podniku. Pokládám si otázku, zda se ostravská kavárna 

odlišovala od kavárny brněnské nebo pražské.  

 Nejstarší rozebíranou kavárnou je kavárna Elektra otevřená v roce 1926.
1
 U tohoto 

podniku se budu zabývat i jeho obnovou, která proběhla v roce 2012.
2
 Trojice kaváren 

Savoy, Fénix a Palace byla pak otevřena v roce 1930. U jednotlivých kaváren se 

zajímám o jejich historický vývoj, popisuji exteriér budov, ve kterých se podniky 

nacházely a jejich interiér. K celému problému se snažím přistupovat komplexně. 

Zajímám se o historii a architekturu kaváren, snažím se ale také popsat dobovou 

atmosféru podniku. Jací lidé tyto kavárny navštěvovali, jakou hudbu si zde mohl host 

poslechnout. I to jsou prvky, které nám pomohou přiblížit si již zaniklé podniky. 

V poslední kapitole se budu zabývat současným stavem těchto kaváren. Svému 

původnímu účelu dnes slouží pouze kavárna Elektra, proto se také zajímám o současné 

využití. V poslední řadě se snažím mezi současnými ostravskými kavárnami najít 

paralelu ke kavárnám prvorepublikovým. 

 

                                                 
1
 PRZYBYLOVÁ 2002, 13. 

2
 http://www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=3874 vyhledáno 14. 4. 15 

http://www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=3874
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1 Zhodnocení literatury 

 

Tématu ostravských kaváren není věnováno velké množství literatury.  

O jednotlivých kavárnách můžeme najít zmínky v sekundární literatuře, samostatná 

kniha jim však věnována není. V roce 2002 proběhla výstava, pořádaná Archívem 

města Ostravy, pod názvem Vřele se odporučuje. Tématem výstavy byly dnes již 

zaniklé ostravské hostince, hospody, kavárny a hotely. Několik medailónů bylo 

věnováno i kavárnám a to jmenovitě kavárnám Elektra, Fénix a Savoy.
3
 Byla zde 

stručně zpracována jejich historie. Roku 2004 vydal Antonín Barcuch útlou knihu, 

věnující se též ostravským hostincům, hospodám a kavárnám.
4
 Informace uvedené 

v této publikaci, jsou však téměř shodné s katalogem k výstavě Vřele se odporučuje. 

V roce 2005 potom Šárka Glombíčková, pracovnice  Archívu města Ostravy, 

zpracovala zevrubnou historii ostravského kavárenství od jeho počátků až do konce 

druhé světové války. Tato práce byla publikována ve sborníku Ostrava: Příspěvky 

k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska a stala se pro mne jednoznačně stěžejním 

zdrojem při psaní této práce. O rok později vydává Radovan Lipus knihu Scénologie 

Ostravy, kde věnuje kapitolu ostravskému kavárenství. 
5
 

Důležitým zdrojem, při psaní této práce, pro mne byl Archív města Ostravy, kde 

se nacházejí historické dokumenty k jednotlivým kavárnám, jako záznamy o udělování 

koncesí, popisy interiérů či jejich návrhy, dobové fotografie a architektonické plány. 

Tyto dokumenty jsou však občas neúplné a proto se v některých případech musíme 

spokojit pouze s tím, co máme k dispozici. Například se nedochovala žádná dobová 

fotografie interiéru kavárny Fénix. V práci jsem proto při popisu tohoto podniku 

vycházela pouze z dochovaných návrhů interiéru a psaných popisů. 

Dalším důležitým zdrojem byl dobový tisk. Je to jeden z nejcennějších zdrojů, 

neboť, krom jiného, poskytuje informaci o tom, jak byla kavárna dobově vnímána. 

Najdeme zde však i informace o vybavení kavárny, jejím programu apod. Čerpala jsem 

především z ostravských deníků jako Samostatnost, Duch času, Polední stravský deník, 

Moravskoslezský deník.  

K pochopení dobové atmosféry kavárny jsou cenným zdrojem vzpomínky 

pamětníků. V práci čerpám ze dvou děl spisovatele a hudebníka Josefa Wechsberga, 

                                                 
3
 PRZYBYLOVÁ 2002 

4
 BARCUCH 2004 

5
 LIPUS 2006 
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ostravského rodáka. Ve svém díle Honba za modráčkem a Homecoming 

zprostředkovává atmosféru Ostravy 20. a 30. let. Především se však poměrně rozsáhle 

zmiňuje o kavárně Palace. 
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 WECHSBERG 1948 
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2 Historický úvod   

 

2.1   Ostrava před a za 1. světové války 

 

Není se čemu divit, že se Ostravě vždy přezdívalo černá. Těžba uhlí započala už 

koncem 18. století a velmi rychle nabyla na významu. Před první světovou válkou 

město tvořila pouze Moravská Ostrava. Dnešní městské části jako Vítkovice, Zábřeh, 

Přívoz či Mariánské hory byly pouze samostatnými obcemi a součástí města se staly 

později.
7
 Ostravsko bylo již za Rakouska-Uherska jedním z nejvýznamnějších 

průmyslových oblastí. Aktivní průmyslová činnost měla logicky za následek silnou 

devastaci životního prostředí, což se v budoucnu už nikdy příliš nezměnilo.
8
 Centrum 

města bylo maličké a dále se nacházely rozsáhlé dělnické kolonie, či hořící haldy.
9
 Na 

přelomu 20. století město zasáhl poměrně velký populační růst. Ten byl způsobený 

převážně přílivem dělníků hledajících práci v  průmyslu. Největší počet přistěhovalců 

byl z  polské Haliče. Ostrava měla i početnou německou menšinu. Tím se ve městě 

přirozeně vytvořily tři národnostní skupiny, česká, polská a německá.
10

 Nabídka 

kulturního programu v té době nebyla příliš široká. Snad i důsledkem sociální skladby 

obyvatel, kterou tvořili z velké části dělníci. Ostrava se potýkala se silným 

alkoholismem a rozsáhlou prostitucí.
11

 Toto nechvalné řemeslo kvetlo zvláště 

v některých večerních kavárnách, jako Internacional nebo U bílé růže.
12

 Přesto Ostrava 

zažívala před a během první světové války svůj první velký kavárenský boom.  

Před rokem 1900 měla Ostrava dvě nepříliš velké kavárny, Austria a Central. 

Kavárna Austria, otevřena v roce 1893, byla pravděpodobně první ostravskou kavárnou 

vůbec. Stála na poměrně výhodném místě, vedle nového kostela Božského Spasitele  

a naproti českému národnímu domu.
13

 Po roce 1900 vyrostlo hned několik nových 

kaváren, aby se tak naplnila potřeba zákazníků, a to počínaje elegantní kavárnou Union 

otevřenou již roku 1899, jejíž interiér byl zařízen ve stylu Ludvíka XV. Tato již na svou 

dobu moderní kavárna splňovala tehdejší požadavky zákazníků, měla čítárnu, hernu 

                                                 
7
 JIŘÍK 1993, 671. 

8
 KUČA 2004, 807sq. 

9
 NAVRÁTIL 2007, 30. 

10
 KUČA 2004, 808. 

11
 NAVRÁTIL 2007, 31. 

12
 GLOMBÍČKOVÁ 2005, 17. 

13
 GLOMBÍČKOVÁ 2005, 12. 
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s biliárem, ale i ústřední topení a plynové osvětlení.
14

 Svou elegancí nastavila kavárna 

Union vyšší příčku své konkurenci. Roku 1902 byla otevřena v Ostravě známá kavárna 

Habsburg
15

, sídlící v rohovém secesním domě na hlavním náměstí. I tato kavárna 

splňovala tehdejší požadavky na vybavení a kulturní program. Proslula svými velikými 

zrcadly, jež pokrývala celé stěny. Na rozdíl od kavárny Union se však udržela velmi 

dlouho, a to až do pádu komunismu.
16

 Velmi atraktivním, oblíbeným podnikem byla 

před první světovou válkou kavárna Bellevue, založená roku 1910. Tento podnik 

vynikal především svými zábavnými večery. Po večerech v kavárně vystupovaly 

nejrůznější pěvecké sbory, které se shledaly s velkým úspěchem. Zvlášť populární byly 

pěvecké sbory ve vídeňském stylu. V letech 1910 – 1913 zaznamenala Ostrava svůj 

první kavárenský boom. K již několika zavedeným podnikům se přidalo nesčetné 

množství malých kaváren. Z nich jmenuji například kavárny Edison, Orient, Adria či 

Piccolo. Roku 1913 zahájil provoz také nový hotel National, na svou dobu zařízení na 

světové úrovni. K hotelu byla přidružena i kavárna s cukrárnou de l´Europe.
17

 

Ostrava před první světovou válkou byla na počátku své proměny ve 

velkoměsto, které bylo svým obyvatelům schopno nabídnout různorodou nabídku 

kulturního programu. Divadelní soubor se usídlil v nově postaveném městském divadle, 

bylo založeno muzeum. Díky různorodému národnostnímu složení ve městě vyrostly  

i tři národní domy, český, polský a německý. Počínaje rokem 1910 se v Ostravě 

rozpoutal čilý stavební ruch. Stavěly se nové činžovní domy, přestavovala se radnice. 

Významným jménem, které vyvstává mezi ostatními, je jméno vídeňského architekta 

Wunibalda Deiningera. Tento architekt se zasloužil o výstavbu několika domů na 

hlavním náměstí. Své stavby navrhoval v duchu pozdní secese, později přijal asketický 

výraz vídeňské premoderny. Jeho největším a také posledním počinem ve městě byla 

však výstavba hotelu National. Hotelu celorepublikového měřítka, kterým se mohla 

Ostrava chlubit.
18

 

 Stejně jako celá Evropa i Ostrava zažívala v této době před rokem 1914 období 

klidu. Krásnou dobu plnou optimismu a naději do budoucna. Období, pro Ostravu, 

prvního kulturního a stavebního rozmachu. Tato pozitivně nabitá doba však byla 

přerušena vypuknutím první světové války v roce 1914.  Válka přerušila stavební vývoj, 

                                                 
14

 VYBÍRAL 1997, 11. 
15

 S příchodem první republiky přejmenována na Praha 
16

 GLOMBÍČKOVÁ 2005, 14. 
17

 GLOMBÍČKOVÁ 2005, 15sqq. 
18

 VYBÍRAL 1997, 30. 
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omezila rozvíjející se kulturu. Pro Rakousko-Uhersko Ostrava v době války velmi brzy 

nabyla na významu, díky svému postavení v průmyslu. Těžba uhlí se rychle zvýšila, 

stejně tak produkce v železárnách a strojírnách.
19

 Zásobování se postupně zhoršovalo, 

což neblaze nesli nejen Ostravané, ale i restaurace a kavárny, které se musely uskromnit 

ve své nabídce.
20

 

 

2.2 První republika 

 

Vznik samostatné Československé republiky pro Ostravu znamenal spoustu 

pozitivních změn. Byl obnoven stavební rozvoj a kulturní ruch. Správa přešla po mnoha 

letech do rukou Čechů. Díky národnostnímu složení však město stále mělo svou 

německou a polskou menšinu. Ještě před první světovou válkou samotné město tvořila 

pouze Moravská Ostrava. S příchodem nové republiky se však Ostrava rozrostla  

o okolní obce. V roce 1924 bylo sloučeno sedm okolních obcí, Moravská Ostrava, 

Přívoz, Vítkovice, Mariánské hory, Hrabůvka, Nová ves a Zábřeh nad Odrou. Růst 

města byl především zásluhou tehdejšího starosty Jana Prokeše, který tím naplnil 

představu o tzv. Velké Ostravě. Ostrava tím byla na dobré cestě k tomu, aby se ji mohlo 

říkat velkoměsto.
21

 

S příchodem nové republiky přišla i nové nabytá zodpovědnost a povinnosti. 

V době monarchie byla správa ostravského průmyslu ve Vídni, to se však ve svobodné 

republice změnilo a tato správa se přesunula do Moravské Ostravy. To byl také jeden 

z důvodů k přestavbě centra města, které by vyhovovalo těmto účelům. Centrum bylo 

rozšířeno směrem na sever. V oblasti Nádražní ulice se aktivně stavělo, vyrostly nové 

domy a staré se přestavěly. Byl postaven druhý most přes řeku Ostravici, což pozitivně 

přispělo ke zlepšení komunikačního propojení. S výstavbou nových domů se měnil  

i celkový urbanismus centra a vznikla pravidelně uspořádaná síť ulic. V letech 1924- 

1929 byla vystavěna nová radnice, která se svou vysokou věží stala novou dominantou 

Ostravy, přestože nebyla přijata velkým nadšením. Hned v sousedství nové radnice byly 

upraveny rozsáhlé Komenského sady, které přinesly žádanou zeleň do průmyslového 

města. Okolí sadů nabízelo i sportovní vyžití na nově postaveném sportovním stadiónu. 

                                                 
19

 KUČA 2004, 809. 
20

 JIŘÍK 1993, 261. 
21

 NAVRÁTIL 2007, 32. 
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Klidné prostředí parku bylo taktéž ideálním místem pro rodící se vilovou čtvrť.
22

 Okolo 

hlavního náměstí vyrostlo hned pět obchodních domů, které svou funkcionalistickou 

architekturou obohatily centrum města a daly mu moderní ráz.  

 Architekt A. Kroner se zasloužil o obchodní dům Rix, Karel Kotas vystavěl obchodní 

dům Brouk a Babka. Na hlavním náměstí vyrostl Baťův palác a jen o kousek dál 

obchodní dům Bachner od architekta Ericha Mendelsohna. Jako poslední navrhla 

architektka D. Frommmerová luxusní obchodní dům Textilia. Bylo vystavěno několik 

budov nových bankovních institutů, spořitelen, pojišťoven, mezi nimiž jasně vyčnívala 

kubistická budova Anglobanky od Josefa Gočára. V roce 1926 pak architekti František 

Fiala a Vladimír Wallenfels navrhl galerijní budovu, kde se usídlil ostravský Dům 

umění a kde sídlí dodnes. 
23

 

Město se v první republice měnilo ve skutečnou metropoli, vzkvétalo  

a rozrůstalo se. S nárůstem nových reprezentačních budov, jako byly obchodní domy, 

banky a pojišťovny, se navýšil i počet kaváren. Míst odpočinku, míst určených 

k obchodním schůzkám či setkání s přáteli. Ostrava za první republiky zažila svůj druhý 

kavárenský boom. Kavárenství vzkvétalo, a ač to může vyznívat překvapivě, toto 

průmyslové město bylo údajně hned po Praze druhým nejvýznamnějším kavárenským 

centrem u nás.
24

 Zřizování nových kaváren a hostinců nakonec vedlo k přebytku těchto 

podniků. Obyvatelé dokonce odmítali nové podniky jako zbytečné a nadbytečné. V roce 

1928 měla Ostrava 128 000 obyvatel a 258 hostinských a kavárenských koncesí, které 

takový počet lidí nemohl uživit.
25

 Přestože prvorepublikový kavárenský boom způsobil 

nadbytek těchto podniků, dal vzniknout několika krásným kavárnám, které se zapsaly 

do paměti Ostravanů, i když už většina z nich dávno zanikla.  

Je paradoxní, že přestože byla 20. a 30. léta ve znamení hospodářské krize, která 

postihla i Moravskou Ostravu, bylo kavárenství v Ostravě na vzestupu a vzkvétalo. 

Možná, že právě kavárenské prostředí dokázalo poskytnout chvíli odpočinku či útěchy. 

Staré kavárny byly přestavovány a vznikaly nové luxusní podniky. Stará kavárna 

Habsburg na hlavním náměstí získala velmi brzy nový název Praha a byla vystavěna 

skupina luxusních velkokaváren jako Elektra, Savoy, Fénix či Palace.
26

 Konkurence 

v těchto letech byla velmi výrazná. Staré kavárny, které byly v provozu již před první 

                                                 
22

 KUČA 2004, 813. 
23

 NAVRÁTIL 2007, 33. 
24

 PRZYBYLOVÁ 2013, 399. 
25

 AMO, OÚ, sign. Gb. 11, kart. č. 311 
26

 GLOMBÍČKOVÁ 2005, 27. 



 

13 

světovou válkou, se snažily držet krok s nově vystavěnými velkokavárnami. Mnoho 

z nich také prošlo nákladnými přestavbami. Mezi tyto kavárny patřily například  

de l´Europe
27

, Orient, Union Royal aj. 
28

 

Většina velkých podniků před první světovou válkou patřila německým  

a židovským podnikatelům. To se  v první republice příliš nezměnilo, valná většina 

Čechů totiž neměla dostatek financí.
29

 S příchodem druhé světové války měl tento fakt 

nepříznivý vliv na většinu ostravských kaváren. Podniky, které byly často v židovském 

vlastnictví, byly připraveny o koncesi a přešly do německé správy. Tento osud potkal 

například kavárny Union, Evropa, National, Merkur či International. Kavárna Savoy 

sice přežila po celou válku, ale dále se už neudržela. Kavárna Palace zanikla v roce 

1989, Fénix fungovala nejdéle, a to až do roku 1997. Kavárna Elektra, po několika 

přestávkách v provozu, funguje dodnes.
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
27

 Roku 1936 přejmenována na divadelní kavárnu Opera, neboť stála naproti městského divadla 
28

 PRZYBYLOVÁ 2002, 28. 
29

 JIŘÍK 1993, 306. 
30

 GLOMBÍČKOVÁ 2005, 38. 
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3 Kavárenská kultura 
 

3.1 Specifikace kavárny a kavárenského prostředí 

 

Kavárnu si můžeme specifikovat mnoha různými způsoby. Pro někoho je to 

místo setkávání, pro jiného místo, kde si může vychutnat šálek kávy, jiní v kavárně 

mohou vidět místo pro zahálku.  Je však jisté, že kavárenské prostředí má své pevné 

místo v městské společnosti, v umění a v dějinách umění. Je nezbytnou součástí 

velkoměsta, odráží se v ní potřeba jeho obyvatel, stejně jako architektura doby. Kavárna 

je poklidným útočištěm, místem odpočinku, stejně jako místem pro zábavu a veselí. 

Někteří využívají kavárnu k práci, ke studiu či obchodním schůzkám. Jiní v ní hledají 

rozptýlení.  

Své pevné místo má ve výtvarném umění. Může být uměleckou inspirací  

a zároveň umělcovým zázemím, kdy umělec kavárnu využívá jako svůj ateliér. 

Kavárenské prostředí je častým tématem nesčetných obrazů. „…kavárny jsou ve 

výtvarném umění žánrem zcela rovnocenným krajině, zátiší, alegorii, či figurální 

kompozici. Dějiny kaváren jsou součástí dějiny umění, a to především moderního 

umění.“
31

 Kavárenské prostředí bylo nejdříve zobrazováno impresionisty jako místo 

přátelského posezení a družnosti. Tyto kavárenské scény můžeme najít například 

v dílech Augusta Renoira či Edouarda Maneta.
32

 V expresionismu je kavárna 

zobrazována jako obraz různorodé společnosti. Toto téma můžeme nalézt například  

u Pabla Picassa.
33

 Dalo by se téměř říci, že moderní umění vznikalo v kavárnách.
34

 

Popsat výstižně kavárenské prostředí může být mnohem těžší úkol než by se na 

první pohled mohlo zdát. Pro každého totiž znamená něco jiného a každý člověk je také 

jinak vidí. Krásnou definici kavárny a její atmosféry poskytuje Josef Kroutvor ve 

své knize Café fatal. „ Co je kavárna, čím je – snad zastavárnou času. Kavárna je 

součástí každodenního života, nicméně řídí se i vlastními zákony. V kavárně je možné 

posadit se u šálku kávy a nechat čas běžet kolem. Jsme mimo čas, a přece čas 

neztrácíme, i když jen tak lelkujeme. Kavárna je zastavárnou i útočištěm, kde se 

zničehonic rodí všelijaké myšlenky. Vůně kávy, ale také, ale také prostředí, lidé, 

atmosféra podniku dělají pravé zázraky.“ Někomu může kavárna připadat nudná, 

                                                 
31

 KROUTVOR 1998, 208. 
32

 SIGMUNDOVÁ – MAIRINGEROVÁ 2008, 2. 
33

 SIGMUNDOVÁ – MAIRINGEROVÁ 2008, 3. 
34

 KROUTVOR 1998, 208. 
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ospalá a může to být pravda, zároveň však umí být inspirativní. „V prostoru kavárny se 

sice vznáší posvátná nuda, ale stačí málo a přeskočí jiskra inspirace.“
35

 Ke kavárně 

patří i její typické zvuky. Otevírání dveří, posouvání a vrzání židlí. Cinkání hrnečků  

a lžiček. Zvuk kávovaru. Tlumené hovory hostů, nebo veselý smích. To vše se slévá 

dohromady a vyváří unikátní atmosféru. „Zcela nenapodobitelný je ovšem kavárenský 

šum – šum života připomínající ztlumené zvuky vzdáleného mořského přílivu a odlivu. 

V kavárně se člověk cítí jako na mořské pláži či lázeňské kolonádě, zvuky a šumy působí 

blahodárně a uklidňují.“ 
36

  

 

3.2 Proměny kavárenské architektury 

 

Je mnoho druhů kaváren. Kavárny avantgardní, akademické, literární, divadelní, 

studentské, umělecké aj. Každá jiná, jedinečná a každý člověk hledá tu svoji, která by 

uspokojila jeho potřebu. Toto prostředí můžeme vnímat jako metaforu moderní 

společnosti, kde se odrážejí její požadavky. Kavárna je specifickou architektonickou 

formou, která se s potřebou lidí nebo vývojem architektury mění. Reaguje na současnou 

potřebu obyvatel města.
37

 Lidskou potřebu sociálního kontaktu, práci či slastného 

nicnedělání. Právě z této potřeby kavárny vznikaly. Jak se rozvíjela velkoměsta, 

rozvíjela se i společnost lidí, která tam žila a kavárny navštěvovala.  

V 19. století získaly do kaváren přístup konečně i ženy bez doprovodu, aniž by působily 

jako lehké ženy. S uvolňujícími se mravy se dveře kaváren otevřely i dělníkům, 

nezaměstnaným a hercům. S otevřením kavárny široké veřejnosti tak vznikla i představa 

o bohémském prostředí, prostředí svobodném a uvolněném. Prostředí, kde byly moderní 

myšlenky otevřeně přijímány.
38

 V první polovině 19. století se etablovaly dva typy 

podniků. Malé podniky, s omezenější a lacinější nabídkou nápojů či malých pokrmů. 

Takové podniky byly většinou navštěvovány chudší třídou obyvatel. Měly jednu či dvě 

místnosti. Tento typ malé kavárny se zakouřenými místnostmi byl typický především 

pro Vídeň, kde se udržel do druhé poloviny 20. století. Druhým typem byla tzv. 

velkokavárna. 

Velkokavárny byly zřizovány v luxusních městských čtvrtích. Tradičně měly 

několik místností či dokonce pater. Samostatné místnosti byly vymezeny pro kulečník, 

                                                 
35

 KROUTVOR 1998, 208. 
36

 KROUTVOR 1998, 209. 
37

 BENDOVÁ 2008, 5. 
38

 SIGMUNDOVÁ – MAIRINGEROVÁ 2008, 1. 
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čítárnu a tanec. Zvláštností nebylo samostatné dámské oddělení. Typ velkokavárny 

prosperoval především v období první republiky. Některé velkokavárny fungují dodnes. 

U nás je to třeba pražská kavárna Louvre, kde je možné si stále zahrát kulečník, pročíst 

si dnešní noviny, nebo kavárna Slavia. V Ostravě je to například kavárna Elektra. 

V českých zemích k takové velkokavárně často patřil ještě bar amerického typu, který 

se ve 20. letech těšil velké oblibě.
 39

 

S příchodem Velké války důležitost kaváren jen narostla. Většina obchodníků 

sice trpěla krizí po válce, v kavárnách bylo však stále plno. Kavárna se stala druhým 

domovem sociálně slabších a studentů. Bylo to místo, kde mohli v klidu a teple 

pracovat či jen tak posedět. Kavárny reagovaly na potřeby svých zákazníků, kteří v nich 

hledali multifunkční zařízení. Nabízeli velkou nabídku časopisů a to i zahraničních. 

Kavárník se vždy snažil překvapit své zákazníky novou nabídkou čtiva.
40

  

 V první třetině 20. století se kavárna stávala čím dál více středem zájmu 

architektů, kteří si pohrávali s jejím řešením. „Architektonické experimenty v řešení 

kaváren mohou mít široký společenský a umělecký dopad, protože se jedná o prostory 

veřejně otevřené, každodenně vnímané a intenzivně mnoha výše uvedenými způsoby 

prožívané.“ 
41

 Ve 20. a 30. letech přibývá kaváren, které kladly důraz na výhled. 

Zákazník tak získal další požitek z návštěvy takového podniku. Mohl pozorovat dění na 

ulici, sám byl však stále uzavřen v bezpečné bublině kavárny chránící ho před 

skutečným světem venku.
42

 Uzavřen v poklidném útočišti, obklopen kavárenských 

šumem. 

 

3.3  Náležitosti kavárny 

 

  Kavárna je typická svým zařízením interiéru, nabídkou nápojů a malých 

pokrmů.
43

  Kavárenská živnost patřila k živnostem koncesovaným a spadala pod živnost 

hostinskou a výčepní. Kavárníci mohli získat až sedm takovýchto oprávnění. Mezi 

koncese patřilo přechovávání cizinců, podávání pokrmů, výčep piva, vína a vína 

ovocného, výčep a prodej drobných pálených nápojů lihových, výčep vína strojeného  

a polovín. Přirozeně také podávání kávy, čaje, čokolády, jiných teplých nápojů  

                                                 
39

 BENDOVÁ 2008, 1. 
40

 KOŘÍNKOVÁ 2008, 6. 
41

 BENDOVÁ 2008, 4. 
42

 BENDOVÁ 2008, 4. 
43

 GLOMBÍČKOVÁ 2005, 8. 
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a občerstvení.
 44

  V poslední řadě pak také povolené hry, mezi které patřily šachy, dáma, 

domino a kulečník.
45

 Získat takovou koncesi byl často proces zdlouhavý a náročný. 

Jednotlivé podniky se pak předháněly v tom, jak širokou nabídku mohly poskytnout.  

Do místnosti takového podniku neodmyslitelně patří skupinka malých stolečků, 

kulatých či čtvercových, s mramorovými deskami a malými židlemi. Aby nohy stolů 

nepřekážely, používaly se stolečky s jednou či dvěma nohami. Deska byla málokdy 

pokryta ubrusem, a pokud si host objednal jídlo, kavárník připravil tzv. malé anglické 

prostírání.
46

 Host mohl sedět buďto na židlích, polokřeslech nebo v boxech, 

přinášejících dojem soukromí.
47

 Mezi židlemi se nejvíce proslavila Thonetova židle  

č. 14 z ohýbaného dřeva. Objevuje se od roku 1849 a byla dílem Michaela Thoneta. 

Původem německý truhlář a výrobce nábytku se usadil v  Bystřici pod Hostýnem, kde 

vybudoval svou firmu. 
48

 Tato židle si rychle získala svou oblibu díky své praktičnosti, 

lehkosti a pohodlnosti. Stala se neodmyslitelnou součástí spousty kavárenských 

interiérů. 

Kavárna měla být místo pozitivní. Proto musela být také dostatečně prosvětlena, 

k tomu sloužila velká prosklená okna, často po celé délce místnosti.  Když se setmělo, 

světlo zajišťovaly svíčky, které byly však drahé a tak se místnost většinou halila 

v lichotivém přítmí. S příchodem plynového a elektrického osvětlení se tento nedostatek 

odstranil. Aby se místnost podniku opticky zvětšila, byla používána zrcadla, kterými se 

obložily stěny podniku.  Jak už se několikrát zmiňuji výše, ke kavárně patřila čítárna  

a herna. Byl to tedy podnik veskrze multifunkční.
49

 

Otevírací doba kavárny byla velmi dlouhá a tak tam bylo možné strávit skoro 

celý den. Za první republiky měla kavárna otevřeno do jedné ranní. Od dubna do září 

otevírala od pěti hodin a od října do března od šesti hodin. Svou otevírací dobou měla 

navrch nad hostinci a restauracemi, které musely zavírat ve dvanáct hodin.
50

 

Vysoké požadavky byly kladeny jak na zákazníka, tak na obsluhu podniku. Josef 

Suchánek sepisuje po roce 1907 výzvu k hostům pražské kavárny Arco.  Jeho ´Rady  

                                                 
44

 KOŘÍNKOVÁ 2008, 1. 
45

 ALTMAN 2008, 9. 
46

 DLABAL 1961, 52. 
47

 DLABAL 1961, 63. 
48

 http://bydleni.idnes.cz/vytvoril-genialni-zidle-michael-thonet-vsak-zmenil-i-mesto-a-mysleni-lidi-
1rp-/architektura.aspx?c=A091217_001410_architektura_rez vyhledáno 11. 3. 2015 
49

 GLOMBÍČKOVÁ 2005, 9. 
50

 GLOMBÍČKOVÁ 2005, 8sqq. 
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a pokyny pro válečné a poválečné „kvaltovní“ zbohatlíky a různé jiné nemravy´ 

jsou v některých případek přinejmenším velmi svérázné a obsahují požadavky, které 

nám dnes mohou připadat zábavné. Pro příklad uvádím pouze několik. Celkem těchto 

požadavků Josef Suchánek sepsal dvacet tři.  

 „Nesluší se v kavárně česati vlasy, možno tak učiniti doma neb u holiče.“  

„Příliš hlasité čištění nosu (na způsob lesního rohu) se v kavárně netrpí, možno tak 

učiniti v maštali, kde jest lepší akustika, neb v Příbrami a okolí.“ „Nošení 

zapáchajících jídel do kavárny, jako sýra, slanečků, tresky, se netrpí: kdo co koupí, tam 

se to má snísti.“  „Hlasitý smích dívčic a různé jiné klackovitosti našeho zlatého potěru 

se netrpí a vůbec o neslušné hosty nestojím.“  „Vytrhování listů z novin jest sprostá 

krádež a dám pachatele při dopadení policejně zajistit. Upozorní-li mne někdo z P. T. 

hostů neb z personálu, že někdo vytrhl nějaký list z novin, obdrží 100 Kč odměny 

v případě, že proti pachateli budu moci soudně zakročit.“ „Slečny ‚Vábenky‘ musejí býti 

slušně oblečeny, slušně se chovati a nesmějí v okně kouřiti.“
51

 

Číšník v kavárně musel dbát na svůj zevnějšek. Podnik reprezentoval. Host se 

musel cítit v jeho přítomnosti příjemně, a proto byl jeho zevnějšek a vystupování velmi 

důležité. „Číšník musí býti okrasou místnosti…Úbor má býti vždy čistý, kalhoty 

vyžehleny, aby měly skutečný tvar kalhot;…Košile zvlášť má býti bílá, rovněž límec  

a kravata, který kromě toho má se vždy dobře hoditi k límci. Samozřejmě, že boty jsou 

pečlivě vyleštěny. Ruce čisté, nehty na nich upraveny; vlasy krátce přistřižené a úhledně 

učesané. Slovem: číšník má vždy hleděti, aby svým vzhledem činil na hosta co 

nejpříznivějším dojmem. A tu možno upozornit, že zuby zdravé, čisté, zpravidla příjemný 

dojem zvyšují, aneb naopak špatný chrup i příjemnou jinak tvář hyzdí.“ 
52

 

 

3.4 Rozdíly mezi Prahou, Brnem a Ostravou 

 

Praha, Brno a Ostrava. Tři populačně i rozlohou největší města České republiky. 

Města, která byla schopna nabídnout kavárenská zařízení nejvyšší kvality. Můžeme si 

položit otázku, zda se jednotlivé kavárny v těchto městech od sebe odlišovaly. Zda 

kavárenská kultura v Brně byla v něčem jiná, než v Praze či Ostravě. Myslím, že tyto 

kavárny se od sebe odlišovaly stejně, jako se od sebe odlišují daná města. To, co dělá 

kavárnu kavárnou, není pouze její interiér, seskupení stolů a židlí. Jsou to také její hosté 
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a jejich povahy. Obyvatelé Prahy se povahově odlišují od obyvatel Brna. Stejně jako se 

nátura obou těchto měst odlišuje o nátury ostravské.  

Kavárenské podniky jako takové se od sebe příliš nelišily. Dobová představa toho, 

jak by měla kavárna vypadat, se nesla napříč městy a rozdíly ve společnosti. V každém 

z měst jste mohli najít velké kavárenské podniky stejně jako malé zakouřené kavárny.  

Dobovou atmosféru kavárny jde nejlépe poznat z vyprávění jejich hostů.  

O brněnských kavárnách před rokem 1900 vypráví Petr Bezruč ve své reportáži nazvané 

Studie z Café Lustig. Na příkladu Café Lustig popisuje brněnské kavárny  

a srovnává je s pražskými: „Kavárna byla plná, dým se honil jako mlhavé páry nad 

řekou přes hlavy hostů, kteří – a byli to samí mladí lidé – mlčky čuměli do novin, mlčky 

se dívali do dýmu svých doutníků v ústech pevně zasazených a mlčky hleděli na hráče 

kol zelených stolků a zeleného sukna na kulečnících. Myslil jsem, že vidím před sebou 

školu, nevím už kterého řeckého filozofa, kde se nesmělo mluvit.“
53

 Bezruč brněnskou 

kavárnu vidí jako ospalou a melancholickou, na rozdíl od veselých pražských kaváren.  

„Hosté noví podávali známým beze slova ruku, ti ji beze slova stiskli, každý si sám šel 

pro noviny – a pak mlčky odcházel – a celý rozdíl sanguinické povahy české a moravské 

melancholie ležel tu přede mnou jak svatý Grál před středověkými rytíři.“ 
54

 

Kavárna má své stálé hosty, kteří se často sami svými povahami rozdělí do 

několika kategorií. Bezruč těchto kategorií nabízí několik, přičemž jednotlivé hosty 

označuje jako komáry, neboť komár může být tvor otravný, stejně jako host. „Komár 

pisklavý neškodný“ je popisován jako host se vzácnou mlčenlivou povahou, který se 

vyskytuje jen málo. Galantní člověk se skromnými a nevinnými poznámkami.
55

 Tento 

druh hosta má svůj poddruh „Komára filosofického“. Tento host je také povahou 

podobný předchozímu, ovšem má dva velké nedostatky, hodně kouří,  

a pokud je přítomen u karetní hry, komentuje ji nevhodnými poznámkami.
56

 Dalším 

druhem je „Komár pichlavý“, který je popisován jako zákazník častý a velmi protivný. 

Nejčastěji je staršího věku a u stolu sedí v kabátě. Je velmi upovídaný a neustále 

kouří.
57

 „Komár věčný, golubácký“ je host neskutečně protivný, upovídaný a bez 

zábran.
58

 Podruh tohoto druhu je „Komár golubácký věčný přátelský“. Má všechny 

záporné vlastnosti předchozího druhu, ale na rozdíl od něho předstírá přátelství. 
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Posledním druhem je „Komár kozák“. Host tohoto druhu střídá kavárny, nikdy v jedné 

nezůstane dlouho. Vždy ji po 3 – 4 měsících vymění. 
59

 

Brno mělo několik kaváren, které byly známy celorepublikově. V meziválečném 

období kavárenství prožívalo své zlaté časy a jinak tomu nebylo ani v Brně. Stavební 

vývoj v této době byl silně ovlivněn funkcionalismem a mnoho kaváren bylo v tomto 

stylu stavěno nebo přestavováno. Za zmínku určitě stojí funkcionalistická kavárna 

hotelu Avion od Bohuslava Fuchse.
60

 Nelze opomenout Zemanovu kavárnu, taktéž 

vystavěnou Fuchsem, která spojuje všechny prvky funkcionalismu.
61

 

Praha jako hlavní a největší město vždy mohla nabídnout velké množství 

kavárenských podniků. Petr Bezruč popisuje atmosféru pražských kaváren jako veselou 

a živou: „…kavárny pražské, kde zněl mi vstříc smích a směs řečí, kde mihaly se hořící 

hroty doutníků v rukou hostí živě posunkujících, kde starší páni se zuřivě hádali  

o politiku, a mladší se zápalem mluvili o bálech a svých vyvolených, kde pracovala celá 

továrna na špatné vtipy, kde podrobováno mimojdoucí publikum ostré kritice, kde 

kasírna byla obléhána zástupem ohnivých ctitelů, kde jméno markéra, pobíhajícího 

zoufale salóny, znělo ze sterých úst, kde při hře uráženy kartám rohy a tágům konce, 

kde karty skákaly ze stolu a koule s kulečníku mezi hosty, kde obracení novin, cinkot 

lžiček, dupání nohou a ostrý tón rozbitých sklenic přiváděly sluch do stavu 

hypnotického…“ 
62

 

Kavárníci nebyli se svými hosty vždy spokojeni. Právě naopak, vždy si našli, co 

jim vytknout. Popis nepříjemných hostů nacházíme i v Praze. Ve 20. letech vycházel 

časopis pro kavárníky Kavárník, kde nacházíme vtipnou charakteristiku některých 

návštěvníků.
63

 Podle článku Upíři kaváren a omezená pravomoc kavárníka je v Praze 

ve 20. letech 20. století v kavárnách vyskytovali tzv. koketáři, staří nervózové, trhani, 

stříhači, skladníci, telefonisti a cestáři. „Koketáři“ svými pohledy provokují dámy. 

„Staří nervózové“ nedokáži v klidu posedět, neustále si stěžují a s ničím nejsou 

spokojeni. „Trhani a Stříhači“ vytrhávají stránky z novin a časopisů, nebo si vystřihují 

články. „Skladníci“ si ke svému stolu nanosí takové množství časopisů, které nemohou 

přečíst, přesto na něm trvají. „Telefonisti“ využívají kavárnu jakou svou osobní 

                                                 
59

 BEZRUČ 1940, 30. 
60

 ALTMAN 2008, 78. 
61

 ALTMAN 2008, 110. 
62

 BEZRUČ 1940, 7. 
63

 BENDOVÁ/ DVOŘÁK/ HRODEK/ KOŘÍNKOVÁ 2008, 123. 
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telefonní ústřednu. Poslední jsou „Cestáři“, kteří kavárny jen procházejí, hledají své 

známé a přátele, nic si však neobjednají.
64

 

Pražské kavárny jsou spojeny se slavnými jmény, jako Nezval, Seifert, Toyen, 

bratři Čapkové, Kafka a nesčetně dalších.
65

 Tyto osobnosti sedávaly v kavárnách Union, 

či Corso. Známá byla kavárna Arco, která byla dílem Jana Kotěry.
66

 Nejde opomenout 

krásnou secesní kavárnu Louvre na Národní třídě, která funguje dodnes, nebo kavárnu 

Slavii naproti Národního divadla.  

Dalo by se očekávat, že v průmyslovém městě nebude tak velký zájem o kavárny 

jako tomu bylo v Brně nebo Praze. A možná, právě protože život v Ostravě nikdy nebyl 

jednoduchý, bylo tomu přesně naopak. Kavárna zde mohla kompenzovat svou veselou 

náladou, elegantním interiérem a příjemnou atmosférou prostředí průmyslového města. 

V Ostravě byl o kavárny zájem a město jich mělo přebytek, dokonce mezi nimi vznikala 

rivalita. Již stávající kavárny se stavěly proti výstavbě nových. 

Atmosféra ostravských kaváren byla veselá a příjemná. Lidé si přicházeli 

odpočinout, zasmát se. „Pod zrcadlem stůl s dámami od divadla, samé zpěvačky. 

S jásotem se zdraví divadelní umělec, který flirtuje s pěknou manželkou jednoho 

staršího, elegantního muže…“  „Panuje příjemná nálada, která v zimě propůjčuje její 

vlastní půvab.“ 
67

 Nedělní odpoledne byla vyhrazena návštěvě kavárny, ze které se 

stávala společenská událost. Dámy oblékly své nejkrásnější šaty a nasadili nejlepší 

klobouky. „K vidění jsou ty nejkrásnější toalety, největší nejelegantnější klobouky, 

nejskvostnější brilianty a klaní se to a zdraví, směje a koketuje.“
68

  

Ostrava proslula některými svými kavárnami. Byly na stejné úrovni na příklad 

s kavárnami pražskými. Mezi tyto luxusní podniky patřily kavárny Elektra, Savoy, 

Palace a Fénix, kterým se tato práce věnuje podrobně dále.  
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4 Kavárna Elektra 

4.1 Historie kavárny 

 

Asi nejslavnější a mezi širokým obecenstvem nejznámější ostravská kavárna 

Elektra se nachází v budově Hornického domu, který je svírán ulicemi Nádražní, 

Uměleckou a Jurečkovou. Budova byla vystavěna na popud revírní rady a částkou šesti 

miliónu korun přispělo ministerstvo veřejných prací. Stavba započala v září roku 1924 

 a tento projekt dostali na starost architekti František Kolář a Jan Rubý.
69

 Na projektu se 

podílel i pražský architekt Alois Kubíček, který projekt po Koláři a Rubém 

přepracoval.
70

 Ten byl přizván i k návrhům sochařské výzdoby, o kterou se zasloužil 

Augustin Handzel.
71

 Revírní rada si přála, aby budova byla reprezentační a moderní. 

V roce 1926 byla stavba hotová a poskytovala zázemí pro hornický sekretariát, revírní 

radu, Družstevní banku, čtrnáct moderních bytů, obchody, kino, bar Cristall - Pavilon  

a kavárnu Elektra.
 72

 Dobový tisk poukazoval na to, že přestože je budova nazvána 

Hornický dům, s horníky nemá příliš společného, kromě jejich peněz, které zde byly 

uloženy. „Přízemní kavárna jest přepychově zařízena, a kdyby některý horník měl 

jenom to, co stál jeden lustr, byl by hodně šťastný a cítil by se zámožným. A tato 

nádhera není ničím jiným, nežli pohlavkem tomu horníkovi, který se tam ani po svátečně 

oblečený nemůže odvážit. Jeho cti mu to nedá.“
73

 [1] 

Kavárna Elektra byla otevřena 18. listopadu 1926. Místní tisk kavárnu propagoval 

jako taneční restaurant, vinárnu a  snídárnu, lákal na bar Cristall - Pavilon, denní 

koncerty a volný vstup.
74

 Bar Kristal Pavilon a kabaret se nacházel v suterénu pod 

hledištěm kina. 
75

 Přes počáteční kritiku tisku se kavárna těšila oblibě. „Takového něco 

Praha nemá. Obrovská kavárna, neustále přeplněná, dole v sutereinu obrovský bar  

s ‚Jaszzbandem‘ a blaseovanými hejsky a jich ‚dámami‘. Skleněnou podlahou promítají 

barevná světla zespod na tancující.“ 
76

 Mezi časté hosty patři pražský písničkář Saša 
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Razov, který také často uváděl i hudební program.
77

 Oblíbeným místem návštěvy byla 

Elektra také pro Jiřího Voskovce s Janem Werichem či Oldřicha Nového, kteří zde měli 

otevřený účet.
78

 

Hudební program Elektry se zaměřoval spíše na dobovou moderní a populární 

hudbu. Zatímco v kavárně Savoy si hosté mohli poslechnout klasickou hudbu, v Elektře 

vyhrával jazz. Vystupovali zde hudebníci čeští i zahraniční. Od roku 1929 zde hrála The 

Charleston band a tzv. Kaufmannův jazz. V roce 1931 zde vystupovala chansonierka 

Lída Theimerová.
79

 [2] 

Prvním kavárníkem byl Josef Semkovič, známý ostravský podnikatel, jeho jméno 

figuruje v několika ostravských podnicích.
80

 Hornický dům měl jako jeden z prvních 

udělenu kavárenskou koncesi s povolením čepovat sudové pivo. Tím se stala ostatním 

kavárnám silným konkurentem. Po Josefu Semkoviči řídil kavárnu Josef Čepek. 

S otevřením dvou nových velkých kaváren v roce 1930, Savoy a Fénix, se Elektra ocitla 

v nesnázích a musela být zavřena. Ještě téhož roku však zásluhou Gustava Hüttera, 

nového kavárníka, mohla být znovu uvedena do provozu. 
81

  

Ani Elektra se nevyhnula škodám, které napáchala druhá světová válka. V roce 

1941 zasáhla Hornický dům nevybuchlá bomba, škody na budově však nebyly fatální  

a kavárna po provizorních úpravách pokračovala ve svém působení.  V roce 1948 byla 

budova Hornického domu znárodněna.
82

 Podnik začal chátrat a ztratil svou noblesní 

pověst. Do paměti Ostravanů se v té době zapsal spíše jako podřadnější restaurace.  

V listopadu 1992 byla budova Hornického domu prohlášena za kulturní památku.
83

 

V roce 1996 pak proběhla další rekonstrukce, při které byl zničen původní historický 

interiér. Byl vyroben nový nábytek, vyměněno dřevěné obložení a zhotovena replika 

dřevěného zábradlí.  Poté kavárna fungovala ještě pět let, až byla nakonec v roce 2001 

uzavřena firmou Prosper Trading a.s., která měla budovu ve vlastnictví. Po uzavření 

kavárny projevil o volné prostory zájem automobilový salón a měla se zde prodávat 

auta značky Jaguar. Z tohoto plánu nakonec sešlo, ovšem jeho alternativa byla snad 

ještě horší. Nový nájemce prostor, Petr Koša, nechal kavárnu přestavět na restauraci 

Hacienda Mexicana. Byla odstraněna galerie, podlaha i dřevěné obložení. V interiéru 
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byly vystavěny kamenné zídky, zvonice a pergoly, které měly dodat restauraci 

„mexickou atmosféru“. Nový nájemce nebral ohledy jak na památkový, tak stavební 

zákon. Celá přestavba navíc probíhala bez stavebního povolení. Interiér byl nenávratně 

zničen. Košovi byla udělena pokuta a nařízeno odstranění přestavby, Koša se však stále 

odvolával a řízení nikam nevedlo.
84

 Elektře svitlo na lepší časy až v roce 2012, kdy si 

část budovy pronajala Banka J&T včetně kavárenských prostor a rozhodla se kavárnu 

obnovit. 
85

 Této přestavbě se věnuji podrobněji v kapitole o současném stavu objektu. 

 

4.2 Architektura exteriéru  

 

Parcela, na které se budova Hornického domu nachází, je ohraničena třemi 

ulicemi. Ulicí Nádražní, frekventovanou dopravní tepnou, ulicí Uměleckou, do které se 

otevírá hlavní průčelí Hornického domu, a ulicí Jurečkovou, kterou budova sdílí 

s ostravským Domem umění. Hlavní průčelí Hornického domu má sedmiosou 

asymetrickou fasádu, hladkou, oproštěnou ozdobných prvků.  Budova má čtyři patra. 

Fasáda je celkově pojednána jednoduše a střídmě.
 86

 Dva nárožní zvýrazněné rizality 

mají zaoblené balkóny. Balkón na rohu ulic Nádražní a Umělecká nese dnes nápis J&T 

Kavárna Elektra. Velká okna převýšeného parteru zabírají výšku dvou pater a osvětlují 

tak interiér kavárny. V hlavním průčelí je parter přerušován šesti pilastry, čtyři z nich 

jsou zakončeny sochami, které jsou dílem Augustina Handzela. Sochy reprezentují, jak 

už napovídá jméno samotné stavby, hornictví, na kolemjdoucí shlížejí dva horníci a dva 

taviči v životní velikosti.
87

 Fasáda je na všech stranách zakončena korunní římsou, 

kterou přerušují pouze nárožní rizality. Nad korunní římsou je pak do hmoty střechy 

vložen podélný vikýř.  

 

4.3 Architektura interiéru  

 

Kavárna Elektra se nacházela v parteru Hornického domu. Interiér ve stylu art 

deco zaujímal dvojlodní podélný prostor zabírající výšku parteru a prvního patra. 
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Výrazným prvkem v kavárně byla mohutná vestavěná galerie.
88

  Kromě posezení zde 

byly i kulečníkové stoly, jak bylo v tehdejších kavárnách zvykem.
89

 Podobné řešení 

vnitřního prostoru měla také kavárna Palace. Podélný prostor byl zaplněn posezením 

pro hosty. Podél vysokých oken byly rozmístěny polstrované lavice s vysokým čelem. 

Střed zaplňovala za sebou jdoucí řada kulatých stolečků s bílou kamennou deskou  

a dřevěných židlí. Pod galerií byla pak řada boxů s obdélnými stoly, nabízejících 

soukromí. Veškeré polstrování lavic bylo ze světlé látky s květinovým motivem. Celý 

interiér byl obložen tmavým vysoce leštěným dřevem. Dřevěné zábradlí galerie 

(mezipatro) bylo přerušováno mohutnými pilíři, taktéž obloženými dřevem, v prostoru 

galerie pak bylo dřevo nahrazeno světlou omítkou se štukem. Na některých dobových 

fotografiích je lesk zábradlí tak výrazný, že působí téměř měděným dojmem. Zábradlí 

samotné pak bylo zdobeno geometrickými linkami ve stylu art deco. Světlá omítka byla 

zdobena štukem v témže stylu. Prostor osvětlovaly, kromě velikých oken, také mohutné, 

přesto křehce působící závěsné lustry se stínítky. Na stěnách mezi okny byla připevněna 

zrcadla, která prostor zvětšovala a ještě více prosvětlovala.
90

 [3] [4] 
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5 Kavárna Savoy 

 

5.1 Historie kavárny 

 

Otevření kavárny nebylo vůbec jednoduché. Firma Jaroslav Kozák a spol. se o to 

snažila téměř rok.
91

 Ve 30. letech měla Ostrava kaváren spíše nadbytek a již zavedené 

kavárny se bouřily proti dalšímu přírůstku. Poukazovaly na již stávající přebytek 

kaváren a zbytečnost nových. „… není, vyjímaje hlavního města Prahy v republice 

druhého města, kde by bylo nejen tolik kaváren jako v Moravské Ostravě, ale kde by 

byly tak dokonale, velkoryse a odbornicky vybaveny a vedeny, jak je tomu právě 

v Moravské Ostravě.“ 
92

 

Tento odpor k nově chystané kavárně vyvrcholil v podání stížnosti Společenstva 

hostinských a výčepníků. Nebylo se ani čemu divit, v okruhu 500 m se nacházelo 74 

hostinských koncesí, z toho 15 kaváren. Konkurence byla už tak vysoká a měla k ní 

přibýt další velká kavárna, která mohla nabídnout místo k sezení více jak 1000 hostům. 

Více míst k sezení byla schopna poskytnout už jen kavárna Elektra, až 1500 hostů. Dále 

se kavárníci odvolávali na kavárnu Riunion, kterou si společnost Riunione Adriatica  

di Sicurita nechala vystavět v Praze a která měla být tmavá a nevyhovující. Proto také 

kavárníci prohlašovali, že místnosti v nové stavbě „budou dosti tmavé, nedostatečně 

prostranné a co je důležité nemají ani předepsané výšky 6ti metrů, jak řádné a moderní 

kavárny míti musí.“
93

 

 Ostravští kavárníci nadbytek podniků pociťovali i na svých tržbách. Úbytek 

obchodu byl citelný a to především v malých kavárnách. Tuto tíživou situaci 

Společenstvo připisovalo již exitujícím a nedávno zřízeným velkým kavárnám, které se 

stále zlepšovaly a doplňovaly o nové moderní výdobytky. Ve stejné době se rozšiřovala 

kavárna hotelu National, která už koncesi udělenou měla, a tak nebylo možné nic 

namítat. Toto rozšíření však přinášelo další konkurenci. 

Kavárníci se také odvolávali na různorodé využití kavárenských místností 

v budově italské pojišťovny. Karel Kotas je totiž navrhl tak, že v případě zamítnutí 
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kavárenské koncese mohly být tyto místnosti přetvořeny v obchodní a to aniž by bylo 

potřeba nákladné přestavby. 
94

 

I přes značné protesty ostravských kavárníků získala kavárna Savoy v červenci 

roku 1929 plnou hostinskou koncesi a nic jí tedy nebránilo v otevření.  Když byla 

kavárna 1. března 1930 otevřena, shledala se s nadšeným zájmem Ostravanů. Velká 

nová kavárna s lákavým interiérem byla novinkou ve městě a každý ji chtěl navštívit. 

„Zvědavců bylo tolik, že nestačilo místo,… Také v dalších dnech byla kavárna přímo 

obléhána.“
95

 [5] 

Kavárna měla, na rozdíl od ostatních, o kterých zde píši, pouze dva nájemce. 

Prvním z nich byl Josef Semkovič, který byl bývalým nájemcem kavárny Elektra. 

Kavárnu provozoval až do roku 1940. Druhým a posledním nájemcem kavárny byl 

Jaroslav Pavelka, který ji provozoval po zbytek války. Po jejím skočení již kavárna 

nebyla obnovena. 
96

 Budova italské pojišťovny byla mezi těmi, které utrpěly škody při 

bombardování Ostravy v roce 1944.[6] Dům, byl sice po válce obnoven, kavárna se už 

však nevrátila.
97

  

Jednotlivé kavárny nabízely bohatý hudební program. Velké a luxusní podniky 

poskytovaly zážitek z orchestrů s velkým obsazením, zatímco menší podniky nabízely 

vystoupení menších kapel či různých band, kterým se říkalo „náladový ensemble“. 

Kavárna Savoy patřila k podnikům, které se mohly svým hudebním programem chlubit, 

a byla pro něj vyhledávaná. Kavárník Josef Semkovič si na něm zakládal, nechal na své 

náklady vytisknout jídelní lístek, který mimo jiné obsahoval i výčet všech skladeb, jež 

orchestr hrál. Bylo rozhodně z čeho vybírat, lístek obsahoval 906 skladeb, které byly 

členěny na ouvertury a předehry, fantazie z oper a baletů, poutpouri (směs), písně  

a chansony, valčík a různé. Do kategorie „různé“ se řadily menuety, romance, pochody, 

tance, nokturna, humoresky a legendy. Orchestr hrál především klasickou hudbu. Host 

si mohl poslechnout skladby Čajkovského, Dvořáka, Strausse, Beethovena a mnoha 

dalších. Cenová nabídka v kavárně se lišila podle toho, zda si host objednával během 

koncertu nebo mimo koncert. Za kávu i s koncertem si zákazník připlatil. Nejpestřejší 

nabídku koncertů kavárna nabízela v letech 1938 – 1942. V roce 1938 se každý pátek 

konaly zvláštní koncerty skladeb českých autorů. 
98
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Pravidelným hostem kavárny byl Josef Kainar, mladý básník a dramatik, který si 

zde přivydělával i hrou na piano.
99

 

 

5.2 Architektura exteriéru 

 

Budova, kterou obývala kavárna Savoy, se nachází jen několik kroků od 

hlavního náměstí v centru Ostravy. Obchodní a obytný dům si objednala italská 

pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurta u Karla Kotase. Byla to jeho druhá realizace 

v Ostravě a zdaleka ne poslední. Tento mladý žák Jana Kotěry se zasloužil  

o urbanistickou podobu Moravské Ostravy. Do Ostravy přišel, aby se ujal vedení 

výstavby Nové radnice.
100

 Mezi jeho další realizace, které jednoznačně pozměnily tvář 

centra, patří stavba Moravskoostravské spořitelny, obchodní dům Brouk a Babka, 

městská knihovna.
101

  Monumentální budova Moravskoostravské spořitelny se stejně 

jako obchodní dům Brouk a Babka nachází ve stejném uličním bloku domů.  Kotas tak 

těmito stavbami dal ráz centru města. 

Čtyřpatrový multifunkční dům architekt dokončil v roce 1928. Budova zabírá 

poměrně velkou nárožní parcelu, v okolní zástavbě ji rozhodně nejde přehlédnout 

především díky výrazné nárožní věži. Parter s hladkou omítkou a velkými prosklenými 

výlohami se liší od vyšších pater, které jsou obloženy keramickými obkladačkami. 

Nárožní věž zabírá pět pater.  

 V prvním patře věže jsou figurální postavy ve vysokém reliéfu, které jsou dílem 

Julia Pelikána. Prostor mezi okny vyplňuje reliéf s alegorickými postavami.
102

 Skupina 

tří postav, kterou můžeme vidět z ulice Puchmajerovy, znázorňuje pravděpodobně 

Hojnost. Na nároží se nachází největší skupina pěti postav znázorňující 

Hospodářství.[7] Přímo na rohu budovy se nachází postava Času představená jako 

ponocný s troubou v ruce jedné a lucernou v ruce druhé. Dále jsou v této skupině 

postavy Hornictví, Zemědělství, Dopravy a Stavebnictví. Poslední skupinou, kterou 

vidíme z ulice Zámecké, je skupina tří postav představující Obchod, Peněžnictví  

a Pojišťovnictví. 
103

 [8] 
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Ve druhém, třetím a čtvrtém patře věže jsou elegantně a odlehčeně působící 

balkóny, se zábradlím z ohýbaných železných trubek. Věž je, stejně jako její okolí, 

obložena pískově hnědými keramickými obkladačkami. Obložení je doplněno svislými 

plastickými pruhy po celé délce věže. Obchodní část s kavárnou měla svůj vlastní vstup 

stejně jako část obytná.
104

 Kavárenská místnost a cukrárna byla v přízemí, zatímco 

v prvním patře byla herna s kulečníkem. V létě se kavárna rozšiřovala  

o předzahrádku.
105

  

 

5.3 Architektura interiéru 

 

Kavárna Savoy zabírala přízemí a první patro domu. Měla samostatný vstup 

z Puchmajerovy ulice. Interiér, stejně jako celý dům, navrhl Karel Kotas. [9] Tato 

velkokavárna byla schopna pojmout až 1050 hostů. Architekt se snažil o co 

nejjednodušší interiér, který by byl dostatečně prosvětlený a nabízel poklidnou 

atmosféru. Kavárna měla luxusní charakter. Stěny byly pokryty mramorem a prostor byl 

dělen sloupy, které byly obloženy zrcadly, což kavárenskou místnost ještě zvětšovalo. 

Světlo lustrů mělo být stejnoměrně rozmístěno a celkové barevné řešené bylo vyvedeno 

v příjemných kontrastech.
106

 Hosté se mohli usadit u menších čtvercových stolů 

s mramorovými deskami a Thonetovými židlemi, nebo na polstrovaných lavicích 

řazených podélně kolem oken. [10] Potahy židlí a pohovek měly geometrický vzor  

v tmavě červené, stříbrné a černé barvě. Součástí místnosti bylo i piano.
107

 [11] [12] 

K samotné kavárně v přízemí přiléhala také cukrárna (dámské oddělení). [13] [14] 

V prvním patře se pak nacházela herna s kulečníkem a klubovnou. Hráči mohli využít 

několika kulečníkových stolů, které byly rozestaveny po jedné délce traktu. Nad 

každým z kulečníků bylo zavěšeno světlo ve tvaru zkoseného kvádru. [15] Okna měla 

téměř výkladní charakter, sahala od stropu až k podlaze. Stěny v prvním patře byly 

pokryty buďto zrcadly nebo pravděpodobně tapetami s motivem svislého proužku.
108

 

[16] Šatny byly umístěny v prostoru kavárny. [17] V místnostech bylo plynové topení  

a ventilace, pro správnou cirkulaci vzduchu.
109

  

                                                 
104

 HOLUBOVÁ 2009, 61. 
105

 HOLUBOVÁ 2009, 62. 
106

 Nová kavárna v Moravské Ostravě. In: Poslední Ostravský deník roč. XXXI, č. 50, 

 1930, 8. 
107

 Popis podle dobových fotografií a návrhů 
108

 Popis podle dobových fotografií a návrhů 
109

 Nová kavárna v Moravské Ostravě. In: Poslední Ostravský deník roč. XXXI, č. 50, 1930, 8.  



 

30 

6 Kavárna hotelu National/ Palace 

 

6.1 Historie kavárny 

 

Chceme-li hovořit o historii Palace Café, musíme popsat historii samotného 

hotelu, neboť ta je logicky s jejím působením spjata. Stavbu hotelu National si 

objednala Obchodní a živnostenská banka, která se nacházela v těsné blízkosti a jejím 

ředitelem byl Sigmund Czuczk. Wunnibald Deininger zakázku na výstavbu hotelu 

získal bez soutěže a to díky dobře odvedené práci právě na Obchodní a živnostenské 

bance, na které pracoval ještě se svým otcem. Práce na hotelu započaly v březnu roku 

1912 a netrvaly dlouho, již 15. února 1913 proběhla kolaudace a hotel mohl zahájit svůj 

provoz. Hostům bylo k dispozici 80 pokojů, 3 jídelny, klubovna, americký bar, 

měšťanský restaurant a cukrárna s dámskou kavárnou. O chod hotelu se staralo 70 

zaměstnanců.
110

 Zařízení interiéru bylo svěřeno dvornímu stolaři Richardu Ludwigovi, 

který vyrobil nábytek pro restauraci a cukrárnu hotelu. Celý projekt výstavby byl 

poměrně finančně náročný, náklady se vyšplhaly k 1,5 miliónu korun. Podle dobového 

tisku stavební práce vedl inženýr G. S. Munk. V dochované dokumentaci jsou jako 

provádějící stavitelé zmiňováni Josef Bečvář a Max Löwy. Betonářské práce měl na 

starost pravděpodobně Theodor Reuzem.
111

 

Ostrava do té doby hotel na tak vysoké úrovni neměla. Chod hotelu National byl 

svěřen Dezsö Kollerovi, který dřív vedl hotel Ritz v Londýně. Otevření se stalo pro 

Ostravany mimořádnou událostí. „Mor. Ostrava má teď velkoměstský hotel, podnik tak 

velkoryse započatý a geniálně provedený, že můžeme nyní s pýchou konstatovat: Opět 

došlo v lokální historii našeho města k významné hospodářské události… Snoubí se zde 

k dokonalosti dovedená směs rafinovaného luxusu s příjemnou elegancí, nejmodernější 

komfort a účelnost se pojí v ohromující dokonalosti.“
112

  

Ve dvacátých letech vlastnictví hotelu přešlo do rukou bratrů Jakoba a Ferdinanda 

Gronnerových, kteří se ho rozhodli rozšířit. K tomuto účelu nechali vystavět roku 1928 

nové obdélné křídlo s cylindrickým rizalitem, který dal nově umístěné kavárně Palace 

Café její specifický ráz. Přístavbu projektoval ostravský architekt Arnošt Korner  
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a samotnou výstavbu realizovala ostravská firma Kolář a Rubý.
113

 [18] Ubytovací 

kapacita hotelu, se s touto přístavbu, rozšířila na 160 pokojů. Kavárna Palace Café byla 

otevřena 9. října 1930, spolu s barem Boccaccio. 
114

 

Novou noblesní kavárnu bratři Gornnerové propagovali jako pravou americkou 

kavárnu. Toto prohlášení mělo svůj ohlas u Ostravanů, kteří se v Americe zhlíželi.  

O Novém světě však měli často zkreslené představy, které získávali z tisku, kde se psalo 

o strašlivých vlnách horka a zločinu, a z filmu. V módě bylo jezdit v amerických 

automobilech, nosit americké obleky a kouřit americké cigarety.
115

  Gronnerovi svůj 

slib o americké kavárně skutečně dodrželi a dali Ostravě novou noblesní kavárnu, která 

si rychle našla své pravidelné hosty. „Palace mohl být docela dobře v New Yorku. Bylo 

na něm opravdu něco ´amerického´. Gronnerovi slíbili, že v něm zdůrazní amerického 

ducha města a slib dodrželi. Byla tu spousta místa, všechno se lesklo, bylo funkční, plné 

ostrých rohů a schodišť s bohatým osvětlením. Zde mohl každý vidět každého díky 

galerijnímu uspořádání stolů a velkým zrcadlům. Bylo to živé, plné hluku a zmatku. 

Architekt vybudoval pod jednou střechou řadu malých ostrůvků. Zákazníci mohli mít 

určité soukromí, ale byli přesto všichni pohromadě.“
116

  

Café Palace se svými hosty dělilo na tři části. Na půlkruhovém balkónu, který 

běžel kolem celé vnitřní kavárny, sedávali tzv. chachaři. Označovali se tak mladí muži, 

kteří vzhlíželi k Americe a všemu americkému. Byla to skupina prohnaných mužů, ze 

kterých se ve výsledku většinou stali ředitelé nejrůznějších podniků. Tato sekce 

opovrhovala další částí kavárny nacházející se v prostřední přízemní části pod 

balkónem, které se říkalo tzv. evropský kout. Zde sedávali slušní, ctihodní občané  

a rozebírali upadlé mravy „chacharů“ na balkóně. Poslední části kavárny bylo oddělení 

tzv. Malé Asie, kde sedávali profesionální hráči karet, obchodní cestující.
117

  

Kavárna Palace si našla v Ostravě své pevné místo. I přes výše zmíněné dělení 

jejich návštěvníků, to bylo liberální místo. Její návštěvou dával člověk najevo svůj 

postoj a své smýšlení. „ Koncem dvacátých let by Palace něčím víc než jen kavárnou.
118

 

Byl to určitý stav mysli. Pragmatici a liberálové navštěvovali tuto kavárnu, aby dali 

najevo, jak jsou tolerantní a nezávislí. Myslím, že s tím začali herci a zpěváci českých  
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a německých divadel. Ti brzy objevili, že je víc toho co mají společného, než toho, co je 

rozděluje. Goethe a Schiller, Smetana a Janáček zněli dobře v češtině i v němčině. 

Shakespeare a Mozart, Verdi a Puccini, Kleist a Moliére – zněli dobře v kterémkoli 

jazyce. Prezident Masaryk, vynikající státník a moudrý filozof, řekl, že demokracie je 

diskuze. Mohl dodat – v ostravské kavárně Palace, kdyby byl o tom věděl…“
119

 

V roce 1931 nechali bratři Gronnerové v zadní části hotelu přistavět letní kavárnu, 

ta byla pak roku 1937 přestavěna. Po její přestavbě byl v centru taneční parket, kolem 

kterého se na oválném půdorysu táhla zastřešená terasa s posezením. Výstavbu provedl 

Max Ries.
120

 [19] [20] 

V roce 1939 byl hotel jako židovský majetek konfiskován a změnil jméno 

z dosavadního National na hotel Palace.
121

 Při rekonstrukci, která probíhala v roce 1959, 

byly připojeny sousední budovy a jejich fasáda byla sjednocena do hladké plochy 

oproštěné od dekorací. Tuto přestavbu měl na svědomí architekt Miroslav Orálek.
122

 

Kavárna v hotelu fungovala do roku 1989. Potom prostor zaplnily prodejní stánky se 

zbožím různého druhu. O něco později jej začala využívat Union bance. Právě díky ní 

se nám dochovala původní dispozice kavárny i s dřevěným obložením stěn a specifické 

osvětlení.
123

 

Hudební program si mohli vychutnat i návštěvníci kavárny Palace. Hotel 

zajišťoval hudební program ve všech svých podnicích, jako byla právě zde zmiňovaná 

kavárna, hotelový restaurant a především pak bar Boccaccio. Od roku 1931 si hosté 

mohli poslechnout kapelu The New Syncopators, americké jazzové zpěváky Kassen 

Brother, The 5 Singing boys nebo kapelu Dvořák z hotelu Miramonte v Karlových 

Lázních.
124

  Hudební program v kavárně fungoval i v 50. a 60. letech. V roce 1959 

v kavárně hrával orchestr Františka Ruibra, v baru si hosté mohli poslechnout skupinu 

Zdeňka Jermáře.
125
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6.2 Architektura exteriérů 

Dnes je hotel Palace komplexem pěti budov, původně však Wunibald Deininger 

vystavěl jednu budovu určenou pro hotel s průčelím do ulice 28. října.
126

 Průčelí bylo 

třináctiosé, mírně asymetrické.
127

 Wunnibald Deininger nedbal jen na ekonomický 

aspekt při běhu hotelu, pro stavbu se snažil nalézt i úměrnou výtvarnou formu. Budova 

připomínala zámeckou architekturu, za což mohla výrazná mansardová střecha. Svým 

vzhledem však jasně dávala najevo svůj účel hotelového zařízení. Deininger tuto 

objemnou stavbu rozvrhl, podle zvyklosti Wagnerovy školy, do tří křídel na půdorysu 

písmene U. Do středu kompozice pak vsunul velký sál.
128

  Na výstavbu byla využita 

železobetonová skeletová konstrukce, boční křídla jsou z cihlového zdiva. Průčelí bylo 

neoklasicistní, symetrické. Dobový tisk ho odkazoval k „anglické renesanci“. Stavba 

byla spíše směsicí historických a moderních forem. Hlavnímu průčelí dominoval 

čtyřosý rizalit, který byl členěn třemi kanelovanými lizénami. Vršek průčelí zakončoval 

trojúhelný štít. Parter rizalitu měl čtyři výrazná vysoká okna do hlavního sálu, stejně 

jako části po jeho stranách, které byly děleny kazetovými nebo kanelovanými pilastry. 

Obě strany průčelí byly rámovány cylindrickými rizality se zvoncovými stříškami 

s výzdobou v podobě štukové sítě. V patrech bylo průčelí členěno kanelovanými 

lizénami. V parteru byly pilastry zakončeny květinovými koši, zatímco lizény středního 

rizalitu zakončovaly figurálními reliéfy.
129

 Přízemí bylo vyhrazeno restauračním  

a klubovým místnostem. Vyšší patra pak byla určena pro hotelové pokoje. Celkové 

členění fasády a její dekorace byly odrazem funkce interiéru.
130

 [21] [22] 

V roce 1928 byl hotel rozšířen o nové obdélné čtyřposchoďové křídlo se zadním 

cylindrickým rizalitem. Tuto přístavbu realizoval Arnošt Korner. V tomto křídle se 

nacházela nová kavárna hotelu. Po roce 1959 došlo k další významné přestavbě. Na 

zadní straně se k hotelu připojily další budovy a jejich fasády byly sloučeny hladkou 

plochou, kompletně oproštěnou od dekorativních prvků. 
131
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6.3 Architektura interiéru 

 

Kavárna ve stylu art deco, pod názvem Palace Café nacházející se v dostavbě 

z 30. let, zabírala parter a první patro hotelu, jejíž velká okna dostatečně osvětlovala 

interiér. Kavárenská místnost nabízela svou velikostí velmi štědrý prostor. Kavárna byla 

dělena do dvou částí. První přízemní část nabízela poměrně velkou plochu zaplněnou 

typickými kulatými kavárenskými stoly s jednou nohou a mramorovou deskou. Po 

stranách pak byly větší obdélné stoly, taktéž s mramorovou deskou. Host se mohl usadit 

na židli z ohýbaného dřeva s polstrovanými sedáky a zádovou opěrou nebo 

v polstrovaných boxech. Stěny byly plně obloženy dřevem s jemným geometrickým 

vzorováním. Druhá část kavárny se nacházela na vestavěné galerii, ve tvaru písmene U, 

táhnoucí se celou zadní částí a kopírující cylindrický tvar rizalitu. Galerie byla 

přerušována sloupy na čtvercovém půdorysu. Na galerii se vcházelo jedním ze dvou 

schodišť po stranách místnosti. Návštěvníci sedící na galerii tak měli krásný přehled  

o dění v přízemní části.
132

 „Byla tu spousta místa, všechno se lesklo, bylo to funkční, 

plné ostrých rohů a schodišť s bohatým osvětlením.“
133

 [23] 

Strop kavárny měl bílou omítku. Čistou plochu doplňovaly zlaté detaily. V zadní 

kruhové části byl strop plasticky členěn odstupňovanými kruhy, se zavěšeným světlem 

uprostřed. Podlaha byla pravděpodobně z mramorových dlaždic. Veliký prostor 

osvětlovala, kromě čtyř velkých oken parteru, poměrně složitě členěná světla. Protáhlá 

složenina z válců se zaoblenými konci a koulí, jejíž součástí byly mosazné prvky. [24] 
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7 Kavárna Fénix 

 

7.1 Historie kavárny 

 

Místo, na kterém se nacházela kavárna Fénix, za sebou již mělo poměrně bohatou 

kavárenskou historii. V roce 1893 se na stejné parcele nacházel jednopatrový dům, ve 

kterém sídlila pravděpodobně nejstarší ostravská kavárna Austria. V roce 1911 změnila 

kavárna majitele i název. Nový vlastník Julius Sommer ji pojmenoval po sobě a to 

kavárna Sommer.  

Dům v roce 1928 odkoupila vídeňská Životní pojišťovací společnost Fénix  

a nechala stávající budovu zbourat. Na jeho místě pak vystavěla blok tří propojených 

domů mezi nynějšími ulicemi Tyršovou, Čsl. legií a náměstí Msgre. Šrámka.
134

  

O architektonický návrh se postaral A. Epstein. Samotnou stavbu pak provedla stavební 

firma Strassmann, Glogar, Korn s.r.o.
 135

 V archivních dokumentech se také objevuje 

jméno ostravského architekta Ing. Knoblocha.
 136

 Je však pravděpodobné, že jeho návrh 

ve výsledku nebyl realizován. [25] 

Nově postavená budova sloužila jako kancelář pojišťovny Fénix, ve vyšších 

patrech byly byty. Vybudována byla i nová moderní kavárna. Podle pojišťovny Fénix 

stará kavárna vedená Juliem Sommerem neodpovídala požadavkům moderní doby a to 

především ve městě, které se tak nečekaně a rychle rozvinulo jako Ostrava. Vedení 

kavárny nebylo svěřeno opět do rukou Julia Sommera, neboť nová moderní kavárna 

byla nad jeho finanční možnosti. O vedení kavárny projevila zájem Lázeňská  

a hotelová společnost v Bratislavě. K místu se vázala již existující koncese, které se 

Julius Sommer ve prospěch Lázeňské a hotelové společnosti vzdal.
137

 Společnost ji 

chtěla rozšířit o prodej pálených lihových nápojů a čepovaného piva a vína.
138

 To 

samozřejmě vzbudilo odpor Společnosti hostinských a kavárníků. Bratislavská 

společnost se bránila argumentem, že po zrušené kavárně Sommer vzniká v Ostravě 

prázdné místo. „Zrušená kavárna „Sommer“ byla jedna z nejsolidnějších místností 

v Ostravě a byla navštěvována převážně místní inteligencí jako profesory, inženýry  
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 AMO, OÚ, sign. Gb. 11, kart. č. 311 

    
135

 STRAKOŠ 2009, 81. 
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 AMO, OÚ, sign. Gb. 11, kart. č. 311(Plány k zařízení kavárny) 
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a vyššími úředníky. Podobné kavárny Ostrava nyní nemá…“
139

 Toto tvrzení se nedalo 

považovat za zcela pravdivé. Prakticky na stejné ulici se nacházela luxusní 

velkokavárna Savoy, nedaleko byla kavárna Elektra a Palace. [26] Společnost 

Hostinských a Kavárníků v Mor. Ostravě se proti rozšíření koncese ohradila. Povolení 

čepovat sudové pivo měly v té době kavárny Elektra, Savoy a měla ho dostat i kavárna 

hotelu Palace, neboť hotel už plnou koncesi měl. Hostinští se báli o své příjmy, když  

i v kavárnách si hosté mohli objednat točené pivo. „ Kdyby ještě kavárna „Fénix“ měla 

míti výčep piva a vína, je osud zdejších hostinských zpečetěn…“
140

  

Koncese pro výčep sudového piva a vína byla po dalších průtazích nakonec 

Okresním úřadem v roce 1930 udělena. Úřad toto rozhodnutí odůvodnil tím, že ostatní 

kavárny stejného druhu plnou koncesi vlastní a proto nevidí důvod, proč by Fénix měl 

být znevýhodněn. Rozšíření koncese bylo vázáno na nového nájemce Ludvíka 

Skřídla.
141

 

Kavárna byla otevřena 19. dubna 1930 a zabírala celý parter budovy. Kavárenské 

místnosti byly v přízemí, v suterénu pak byl taneční sál, kulečníkový sál a malá 

restaurace. Fénix se rychle zařadil mezi luxusní ostravské kavárny. Dobový tisk byl 

zaujat především pokrokovým ventilačním zařízením a kuchyňskými stroji. 
142

 Moderní 

ventilační zařízení se staralo o odvětrání kavárny v přízemí a místností v suterénu. 

Čerstvý vzduch byl nasáván ze dvora elektricky poháněným ventilátorem, následně byl 

prohnán olejovým filtrem systému „Fénix“ a vehnán do topné komory, kde se zahřál na 

požadovanou teplotu. Z topné komory byl již ohřátý vzduch vháněn výstupními otvory 

do kavárny. Z vnitřních prostor byl vzduch odváděn průduchy ve zdech ven. 
143

 

V roce 1935 vedení kavárny přešlo na vdovu po Ludvíku Skřídlovi, vzhledem 

k jejímu věku, však koncesi rychle převzal její syn Zdeněk Skřídlo
144

 V roce 1940 

koncese přešla na Adolfa Sehnala, velkokavárníka z Luhačovic. Kavárna bez větších 

potíží fungovala po celou druhou světovou válku. Koncem války byl zavřen AS – Bar 

patřící ke kavárně, po válce byl však opět obnoven.
145
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 PRZYBYLOVÁ 2002, 10. 
143

 AMO, OÚ, sign. Gb. 11, kart. č. 311 (Ventilační zařízení kavárny) 
144

 AMO, OÚ, sign. Gb. 11, kart. č. 311 (Převedení koncese) 
145

 PRZYBYLOVÁ 2002, 10. 



 

37 

V roce 1949 byl Fénix znárodněn a zařazen pod zprávu národního podniku 

Československých hotelů. V 50. až 90. letech Fénix poměrně úspěšně fungoval. Získal 

charakter spíše restauračního zařízení, měl však svou stálou klientelu. V červenci 1997 

byl provoz restaurace ukončen. Následně byly prostory upraveny a užívány jako 

prodejna domácích potřeb a papírnictví.
146

 

O hudební program kavárny Fénix se staral především Leo Kaufmann, známý  

a oblíbený ostravský kapelník. Kavárník Ludvík Skřídlo v dobovém tisku zval na 

salonní koncerty konající se denně od sedmi večer do jedné hodiny ranní. Od devíti 

hodin večer se každý den v tanečním sále v suterénu tančilo. Soboty a neděle byly 

vyhrazeny pro čaje o páté.
147

  

 

7.2 Architektura exteriéru 

 

Pětipatrová budova kavárny Fénix zabírala parcely č. 146, 885 a 887. Svými třemi 

křídly se otevírala do ulic Tyršovy, Čs. legií a Msgre. Šrámka, dříve náměstí Svobody. 

Dům zaujme převýšenou hranolovou věží na rohu ulic Čs. legií a Msgre. Šrámka.
148

 Tři 

rytmicky se střídající balkóny jsou děleny trojbokými jehlany do čtvercových polí. Roh 

nárožní věže je ozvláštněn lizénou se zalomením dovnitř. Parter člení jednoduše velká 

okna výkladního charakteru a zakončuje zkosený parapet s průběžnou římsou.
149

 Střed 

fasády oproti nároží mírně vystupuje. Fasáda je hladká, pojednána v umělém kameni, 

horizontálně členěna okenními římsami. Okna byla opatřena vyklápěcími žaluziemi. 

Páté patro má menší terasu do ulice. 
150

 [27] 

 

7.3 Architektura interiéru 

 

Kavárenská místnost na půdorysu písmene L zabírala celý parter budovy, součástí 

byla herna a nekuřácké oddělení. Interiér dostatečně osvětlovala velká okna parteru. 

Strop byl nesen železobetonovými sloupy. Do kavárny se vstupovalo dvěma vchody.  

Podle architektonických plánů, měly být vchody původně na obou nárožích, tento plán 
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byl však změněn. Jak je vidět na dobových fotografiích z 30. let jeden vchod byl 

z náměstí Msgre. Šrámka, druhý potom z ulice Čs. legií. 
151

 

Podle dochovaných dokumentů pojednávajících o vnitřním vybavení, byl interiér 

luxusně vybaven ve stylu art deco.
152

 Byly užity různé druhy dřevin jako kubánský 

mahagon, ořech a dub. Interiér měl obložení z leštěného ořechového dřeva. Stoly měly 

mramorovou desku, která byla chráněna ještě deskou skleněnou. Židle a lavice byly 

potaženy anglickými a francouzskými látkami. Okna zdobily drapérie z damašku. 

Stropní osvětlení bylo kombinací skla a mědi. 
153

 Kolem stěn se nacházely polstrované 

boxy s kulatými stolečky. Dále se hosté mohli usadit na polstrovaných židlích u stolů 

rozmístěných v prostoru. V křížení obou traktů kavárny bylo též místo vyhrazené pro 

hudbu, pravděpodobně malé pódium. Kavárna byla schopna pojmout až 1500 hostů. 
154

 

155
 [28] [29] 
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8 Současný stav kavárenských prostor 

 

Krásná doba prvorepublikových kaváren je již dávno za námi. Prostory, které kdysi 

sloužily k posezení nad šálkem kávy, dnes buďto chátrají nebo jim bylo přiděleno jiné 

využití. Z kaváren, o kterých práce pojednává, svému původnímu účelu slouží pouze 

kavárna Elektra. Palace, Savoy a Fénix dnes mají jiná a méně vznešená využití.  

 

8.1 Elektra 

 

Nešťastnému osudu se Elektra vyhnula díky novému nájemci. Skupina J&T  si 

v roce 2012 pronajala část budovy, dnes nazývané Palác Elektra a rozhodla se 

skoncovat s mexickou restaurací a obnovit kavárnu. Projekt obnovy kavárenských 

prostor byl zadán brněnskému ateliéru Architekti Hrůša & spol. Nejprve byly 

odstraněny nevkusné přestavby, které provedl provozovatel mexické restaurace. 

Vzhledem k tomu, že se nedochovalo nic z původního vybavení, je interiér zcela nový. 

Firma se nesnažila o přesnou repliku prvorepublikové kavárny, ale spíše o kombinaci 

doby staré a moderní. Architekti také pracovali s propojením provozu kavárny  

a banky.
156

  

Do kavárny se vstupuje z ulice Nádražní. Přízemí slouží jako kavárna, v prvním 

patře pak má banka své kanceláře. Kavárna se uskromnila v počtu nabízených míst. 

Dnes je Elektra schopna pojmout okolo šedesáti hostů. Přední část místnosti je zaplněna 

kulatými stolečky s židlemi. [30] V zadní části jsou veliké sedačky s obdélnými 

stolky. [31] Prostor působí luxusním, elegantním dojmem. Byly užity kvalitní a poctivé 

materiály, jako exotické dřevo merbau, ze kterého je vyrobeno zábradlí. Podlaha je 

z litého teraca s kamínky z broušených mramorových oblázků. Pohovky navrhl italský 

designér Rodolfo Dordoni. Židle jsou dílem francouzského designéra Filipa Starka. 

Kulaté kavárenské stolky mají litinovou podnož a mramorovou desku.
157

 Strop je 

zdoben oválným zlatým reliéfem. Ovál má na délku dvacet pět metrů a má představovat 

zlaté moře. Reliéf je dílem sochaře Michala Blažka. Zkosené plastické čtverce jsou 

pokryty plátkovým zlatem.
158
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Díky vysoké úrovní zabezpečení, které poskytuje banka, zapůjčil kavárně 

ostravský Dům umění sérii uměleckých děl. Obrazy a sochy jsou dílem regionálních 

autorů, ale najdou se zde i díla našich nejznámějších umělců. V kavárně možno si 

prohlédnout celkem osmnáct děl:  

 Vladimír Janoušek – Velký jezdec  

 Augustin Handzel - Vozáš s Harmonikou 

 Augustin Handzel – Dívka s cigaretou 

 Jaroslav Král – Schoulená 

 František Tichý – Hráči 

 Jaroslav Kapec – Mnohotvárnost života – 4 části 

 Emil Filla – Zátiší  

 Jaroslav Král – Zátiší (snídaně) 

 Ladislav Beneš – Spící 

 Bedřich Dlouhý – Ulička odvahy 

 Emil Filla – Lev napadající koně 

 František Gross – Elektrárna Kunčice 

 Otto Gutfreund – Cellista 

 Zdeněk Kučera – Kytarista 

 František Foltýn – Členění formalit 

 Antonín Procházka – Žluté květy 

 Jaroslav Horejc – Afrodité 

 Antonín Procházka – Podzim
159

  

Nové prostory od roku 2012 provozuje Jet Set Café. V letošní letní sezóně budou 

prostory kavárny rozšířeny o venkovní předzahrádku. V současnosti je již postavena 

nosná konstrukce a podle její dispozice se dá soudit, že bude navazovat na 

předzahrádku, kterou můžeme vidět na historických fotografiích z 30. let. [32] 

 

8.2 Savoy 

Kavárna Savoy zažila svou zlatou éru za první republiky a násilný konec svého 

působení během druhé světové války. Podnik tak nezažil pomalý úpadek, který tyto 

luxusní kavárny postihl.  
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Budova italské pojišťovny dnes slouží k obchodním účelům. V parteru, kde se 

nacházely kavárenské místnosti, je dnes drogerie Teta a lékárna. V prvním patře, kde 

dřív byly kulečníkové stoly a herna, je restaurace Comedor Mexicano, která dříve sídlila 

v prostorách Elektry. Budova byla v roce 2012 prohlášena za kulturní památku.
160

 

Jejími vlastníky jsou Erich Bergmann a Ing. Petr Hradil.
161

 Celkový stav objektu je díky 

stálému užívání dobrý. Prvorepublikovou kavárnu však už připomíná jen kovová 

konstrukce markýzy nesoucí nápis Savoy. [33]  

 

8.3 Fénix 

 

Budova kavárny Fénix, co se osudu týče, patří k těm méně šťastným. Po ukončení 

činnosti kavárny její prostory sloužily jako papírnictví a obchod s domácími potřebami. 

Poté byl v parteru otevřen vietnamský obchod s oblečením a v suterénu vietnamská 

restaurace Saigon. Vnitřní dispozice v parteru byla pravděpodobně pozměněna při 

rekonstrukci v roce 1997.
162

 Dnes je interiér členěn několika umělými přepážkami, aby 

prostor více vyhovoval potřebám prodejny. 

Dům nikdy nebyl památkově chráněn. Jeho současný stav je poměrně špatný. Na 

současného vlastníka, společnost Unimex – Invest s.r.o., je vedeno exekuční řízení.
163

 

Budova kromě drobných stavebních úprav nikdy neprošla rozsáhlejší rekonstrukcí a od 

roku 1989, kdy postupně vystřídala několik vlastníků je udržována pouze 

v nejnutnějším rozsahu. Fasáda, včetně oken a vyklápěcích žaluzií v bytové části je 

dosud v původním stavu.  Míra poškození je poměrně značná. V interiéru je vidět velká 

díra ve stropě. Na fasádě v některých částech odpadává omítka. Ve vyšších patrech jsou 

stále byty, které jsou částečně obývány. [34] 

 

 

                                                 
160

http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?IdReg=189266522&oKodOk=8106&Uz=B&PrirUbytOd

=03.05.1958&PrirUbytDo=22.04.2015&Limit=25 vyhledáno 22. 4. 2015 
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 PRZYBYLOVÁ 2002, 10. 
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8.4 Palace 

 

Kavárna hotelu Palace, sídlící v přístavbě Arnošta Kornera, měla o trochu 

šťastnější osud než kavárna Fénix. Díky Bance Union, která prostory využívala, se 

dochovala původní dispozice interiéru. Kromě původního dřevěného obložení, je 

v interiéru původní osvětlení a podlaha. Celkově je tato část bývalého hotelu Palace 

v dobrém stavu, převážná část budovy je využívána jako kancelářské prostory. Bývalý 

interiér kavárny je pravidelně udržován. Část Wunibalda Deiningera se nachází  

v mnohem horším stavu. Hotel je prázdný a celkově neudržovaný. Část oken a dveří 

v přízemí je zabedněna. [35] [36] 

V prosinci roku 2010 zakoupila tři z pěti budov komplexu společnost Sedm 

stromů. Ta plánovala přestavbu zchátralého hotelu na vysokoškolské koleje pod názvem 

Kampus Palace. Mělo se jednat o blok domů na rohu Smetanova náměstí a ulice 28. 

října. Firma chtěla projekt financovat z evropských dotací, návrhy na přestavbu hotelu 

však neodevzdala v termínu a z projektu tak sešlo.
164

 [37] V letošním roce byl projekt 

obnoven a to i bez dotací. Namísto celého komplexu bude přestavěna pouze jeho část. 

Kampus by se studentům mohl otevřít již v příštím akademickém roce.
165

 Komplex 

hotelu se navíc v letošním roce stal centrem některých kulturních akcí. V únoru zde 

proběhla akce skupiny Cinema Royal s promítáním filmu, v dubnu prostory hotelu ožily 

alternativní elektro hudbou, ale také uměleckými instalacemi studentů fakulty umění 

Ostravské univerzity.
166

  

 

8.5 Současná paralela ke starým kavárnám 

 

Kavárna v dnešní době vypadá jinak, než tomu bylo za první republiky. Většina 

současných kaváren nepočítá s počtem hostů, který by přesahoval tisíc zákazníků. 

Nenajdeme oddělené místnosti pro čítárnu a kulečník. Dnešním trendem jsou většinou 

malé kavárny, které si zakládají na kvalitní přípravě kávy.  

Hledáme-li v Ostravě kavárnu, která by se snažila navázat na tradici 

prvorepublikových kaváren, logicky se nám nabízí právě Elektra. Svým luxusním  
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a poctivě provedeným interiérem jednoznačně na tuto tradici odkazuje. Méně nápadná 

kavárna, která dle mého názoru odkazuje k historickým kavárnám, je Café Industrial. 

Tato kavárna zabírá suterén historizující budovy stojící na ulici Zahradní. Původní 

kavárna Industrial se nacházela ve 30. letech v městské části Vítkovice. V roce 2011 

pak opět otevřela v centru města. Interiér je dílem architektky Kateřiny Trávníčkové a je 

inspirován tvorbou Josefa Gočára. [38] Prostor je vybaven věrnými kopiemi dobového 

nábytku.  Najdeme zde i originální dobové rondokubistické kusy nábytku z dílen žáků 

Jana Kotěry. [39] Servis, ve kterém je podávána káva, byl navržen speciálně pro 

kavárnu a je inspirován tvorbou Pavla Janáka.
167

 Součástí kavárny je i galerie, která 

představuje převážně díla mladých umělců a studentů.
168
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Závěr 

 

Zaniklý svět prvorepublikových kaváren v sobě nese určité nostalgické kouzlo. 

Dává nám možnost nahlédnout do dnes již zmizelého světa, poznat noblesní atmosféru 

těchto podniků. Elegance interiérů vyvedených ve stylu art deco, architektura budov 

hlásící se po secesi k moderně, bohatý program kaváren. Toto všechno jsou prvky, které 

ostravské prvorepublikové kavárny charakterizovaly.  

Předmětem této práce byly čtyři ostravské historické kavárny. Mým záměrem bylo 

zdokumentovat jejich historii, popsat jejich exteriér a interiér. Zaměřila jsem se také na 

specifikaci kavárenského prostředí, kde mimo jiné vymezuji dva druhy kaváren. Menší 

kavárny a tzv. velkokavárny. Na příkladu zde uvedených velkokaváren můžeme 

vysledovat, že převážně vznikaly jako součásti multifunkčních budov, jejímiž vlastníky 

byly velké instituce jako banky a pojišťovny.  Jedním z důvodů byly velké finanční 

náklady, které při výstavbě těchto luxusních kaváren vznikaly. Moderní kavárna také 

těmto institucím poskytovala určitou prestiž a prezentaci. V tomto trendu dnes 

pokračuje kavárna Elektra, která byla obnovena právě díky Bance J&T. Ta nákladnou 

přestavbu zafinancovala. Bez ní by bylo jistě velmi obtížné získat dostatečné finanční 

prostředky, aby interiér mohl být vybaven designovým nábytkem, či obnoven 

v intencích odkazujících k Elektře 30. let. V úvodu práce jsem si položila otázku, zda se 

ostravská kavárna něčím odlišuje od kaváren pražských nebo brněnských. Došla jsem 

k názoru, že kavárny v těchto městech se od sebe odlišují stejně, jako se od sebe odlišují 

daná města a jejich obyvatelé. Dobová představa toho, jak by kavárna měla vypadat, 

byla jednotná. 

  V průběhu psaní práce se ukázalo, že popis interiéru může být v některých 

případech poněkud složitý. Archivní materiály ne vždy poskytují vše, co by bylo 

potřeba.  Mám na mysli především popis kavárny Fénix, u které se mi nepodařilo získat 

žádnou dobovou fotografii. Po korespondenci s Archívem města Ostravy a Ostravským 

muzeem, se domnívám, že se bohužel žádné fotografie nedochovaly. Při jejím popisu 

jsem se proto musela spolehnout pouze na archivní materiály popisující její interiér  

a dochované návrhy interiéru. Z těchto důvodu jsem však nebyla schopna určit, zda se 

některé popisy vztahují k návrhům, či skutečné podobě interiéru ve 30. letech, kdy byla 

kavárna otevřena. Uvědomuji si, že tento popis tedy nemusí být zcela historicky 

věrohodný.  
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V dalším bádání by mohlo být zajímavé podrobněji zdokumentovat, jak tyto 

podniky fungovaly v 60. a 90. letech, kdy jejich význam a elegance jednoznačně upadl. 

V tomto zkoumání by bylo nutno překonat překážku v podobně nedostatečných 

materiálů. Vzhledem k období, o které by se zde jednalo, by však bylo možné vývoj 

těchto kaváren zdokumentovat z dobových svědectví.  
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Obrazová příloha 

 

 

1. Ostrava, Hornický dům, 1924-1926, František Kolář, Jan Rubý, Alois Kubíček, 

pohled ze severovýchodu 

 

 

 
 

2. Ostrava, Hornický dům, 1924-1926, František Kolář, Jan Rubý, Alois Kubíček, 

pohled na orchestr 
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3. Ostrava, Hornický dům, 1924-1926, František Kolář, Jan Rubý, Alois Kubíček, pohled 

do interiéru kavárny Elektra 

 

 

4. Ostrava, Hornický dům, 1924-1926, František Kolář, Jan Rubý, Alois Kubíček, pohled 

do interiéru kavárny Elektra  
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5. Ostrava, budova pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurita, 1927-1928, Karel Kotas, 

pohled od východu  

 

 
 

6. Ostrava, budova pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurita, 1927-1928, Karel Kotas, 

dobová fotografie z roku 1944, pohled od východu 
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7. Ostrava, budova pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurita, stav v dubnu 2015, Karel 

Kotas, pohled od severu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ostrava, budova pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurita, stav v dubnu 2015, Karel 

Kotas, pohled od východu 
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9.  Ostrava, budova pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurita, 1927-1928, Karel Kotas, 

návrh interiéru kavárny 

 

 

        
 

10. Ostrava, budova pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurita, 1927-1928, Karel 

Kotas, interiér kavárny 
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11. Ostrava, budova pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurita, 1927-1928, Karel 

Kotas, návrh potahů na pohovky a židle 

 

 

 
 

12. Ostrava, budova pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurita, 1927-1928, Karel 

Kotas, pohled do interiéru kavárny 



 

52 

 
 

13. Ostrava, budova pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurita, 1927-1928, Karel 

Kotas, pohled do interiéru (dámské oddělení) 

 

 

 
 

14. Ostrava, budova pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurita, 1927-1928, Karel 

Kotas, pohled do interiéru (dámské oddělení) 
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15. Ostrava, budova pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurita, 1927-1928, Karel 

Kotas, pohled do interiéru (herna v prvním patře) 

 

 

 
 

16. Ostrava, budova pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurita, 1927-1928, Karel 

Kotas, pohled do interiéru (herna v prvním patře) 



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ostrava, budova pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurita, 1927-1928, Karel 

Kotas, návrh interiéru (šatny) 

 

 

 

18. Ostrava, hotel National/ Palace, 1928, přístavba Arnošta Kornera, ukázka přístavby  
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19. Ostrava, hotel National/ Palace, 1937, Max Ries, návrh letní zahrádky 

 

 

        
 

20. Ostrava, hotel National/ Palace, 1937, Max Ries, návrh na přístavbu letní 

zahrádky 
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21. Ostrava, hotel National/ Palace, 1912-1913,Wunibald Deininger, návrh průčelí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ostrava, hotel National/ Palace, 1912-1913, Wunibald Deininger, pohled ze 

severozápadu 
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23. Ostrava, hotel National/ Palace, 1928, Arnošt Korner, pohled do interiéru 

kavárny 

 

 
 

24. Ostrava, hotel National/ Palace, 1928, Arnošt Korner, pohled do interiéru 

kavárny 
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25. Ostrava, budova Životní pojišťovací společnosti Fénix, 1928-1930, A. Epstein, 

plány na výstavbu domu 

 

 
 

26. Ostrava, budovy kavárny Fénix a kavárny Savoy, 1928-1930 a 1927-1928, A. 

Epstein a Karel Kotas, ukázka vzdálenosti jednotlivých kaváren 
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27. Ostrava, budova Životní pojišťovací společnosti Fénix, 1928-1930, A. Epstein, 

pohled od severu 

 

 

 
 

28. Ostrava, budova Životní pojišťovací společnosti Fénix, 1928-1930 A. Epstein, 

návrh interiéru kavárny 
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29. Ostrava, budova Životní pojišťovací společnosti Fénix, 1928-1930, A. Epstein, 

návrh interiéru kavárny 

 

 

 
 

30. Ostrava, Palác Elektra, 2012, Petr Hrůša, pohled do interiéru 
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31. Ostrava, Palác Elektra, 2012, Petr Hrůša, pohled do interiéru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Ostrava, Palác Elektra, duben 2015, František Kolář, Jan Rubý, Alois Kubíček, 

pohled na konstrukci letní zahrádky 
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33. Ostrava, budova bývalé pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurita, duben 2015, 

Karel Kotas, pohled od severovýchodu 

 

 

 
 

34. Ostrava, budova bývalé Životní pojišťovací společnosti Fénix, duben 2015,  

A. Epstein, pohled od severovýchodu 
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35. Ostrava, komplex hotelu Palace, duben 2015, Wunibald Deininger a Arnošt 

Korner, pohled od severovýchodu 

 

 

 
 

36. Ostrava, komplex hotelu Palace, duben 2015,Wunibald Deininger a Arnošt Korner, 

pohled od severozápadu 
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37. Ostrava, Kampus Palace, 2015, navrhovaná vizualizace přestavby 

 

 

 
 

 

38. Ostrava, kavárna Industrial, 2011, Kateřina Trávníčková, pohled do interiéru 
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39. Ostrava, kavárna Industrial, 2011, Kateřina Trávníčková, pohled do interiéru 
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