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1. ÚVOD 
 

„La Casa Blů: … tvoje španělská vesnice.“ Takový je celý název restaurace, která je tématem mé 

bakalářské práce.1 Jedná se o tex-mex2 a latinskoamerickou restauraci nacházející se na Starém 

Městě - Josefově v Praze, nedaleko Staroměstského náměstí.  

 

Restaurace obecně představují velmi zajímavé prostředí a možností, jakým směrem ubírat zájem 

výzkumu, bychom zcela jistě nalezli nepřeberné množství v závislosti na druhu konkrétní 

restaurace a jejím charakteru. V Praze se setkáváme s mnoha druhy restaurací, které nabízí svým 

hostům pokrmy z různých kuchyní. Pro příklad lze zmínit restaurace české, balkánské, italské, 

americké, čínské, vietnamské či v neposlední řadě právě restaurace zaměřující se na 

latinskoamerickou, mexickou, potažmo tex-mex kuchyni. Ačkoli není možné vyjmenovat všechny 

typy restaurací, které se v Praze nachází, i přesto se nabízí otázka, proč se ve své práci zabývám 

právě výše uvedenou konkrétní tex-mex a latinskoamerickou restaurací na Praze 1. Důvodů, proč 

jsem si pro svou bakalářskou práci vybrala La Casa Blů, je několik. 

 

Jako malá jsem s rodiči navštěvovala dnes již neexistující tex-mex restauraci na pražských 

Vinohradech. Vždy se mi velmi líbila latinskoamerická hudba, která zde hrála, velmi mi chutnalo 

jídlo, které v restauraci nabízeli, a celkově jsem si oblíbila atmosféru Latinské Ameriky, která zde 

vždy panovala. Toto všechno se pak stalo jedním z impulsů, proč jsem se začala věnovat studiu 

španělského jazyka, jehož znalost mi byla také do určité míry výhodou při provádění mého 

výzkumu. O několik let později, v době, kdy pro mne byla již vinohradská tex-mex restaurace 

pouhou vzpomínkou, jsem s kamarádkou založila klub milovníků mexického a tex-mex jídla a 

navštěvovaly jsme restaurace s nabídkou jídel tohoto druhu. Zanedlouho mě tato kamarádka 

zavedla právě do La Casa Blů. Navštívily jsme mnoho restaurací s nabídkou pokrmů z této oblasti, 

                                                           
1 Jedná se o skutečný název restaurace, který ve své práci používám na základě informovaného souhlasu restaurace, 
viz Kapitola 3.4.; slogan „tvoje španělská vesnice“ představuje podnázev, jakési motto, jehož vznik bude objasněn 
v kapitole týkající se historie a příběhu restaurace (viz kapitola 4.1.2.). 
2  „Tex-mex“ znamená zkratku názvu Texas-Mexiko a jedná se o mix kuchyní těchto dvou regionů, konkrétněji se budu 
tímto druhem kuchyně zabývat v teoretické části práce, kde představím její hlavní charakteristiky. 
 



- 7 - 
 

ale právě La Casa Blů si mě získala svou atmosférou, prostředím a v neposlední řadě svým 

výborným jídlem. Je to totiž právě toto místo, které mi tak připomíná mou oblíbenou tex-mex 

restauraci z dětství. 

 

Jsem si ovšem vědoma, že pouze tato má, velmi silná, emoční vazba k tomuto podniku 

nepředstavuje adekvátní důvod k tomu, abych se jím ve své práci zabývala. La Casa Blů je však 

z výzkumného hlediska zajímavá v několika ohledech. Příběh této restaurace se začal psát před 

více než dvaceti lety a restaurace má tak za sebou již mnohaletou existenci, během které prošla 

několika změnami, nicméně po celou dobu svého fungování představuje prostředí, kde se 

střetávají prvky latinskoamerického „světa“ se „světem“ českým, a to ve smyslu mnoha interakcí 

jak na úrovni mezi zaměstnanci podniku, tak na úrovni zaměstnanec – host restaurace. Již při své 

úplně první návštěvě La Casa Blů jsem postřehla, že se jedná o podnik s velmi specifickou 

atmosférou a charakterem, jehož prostředí je utvářeno různými typy aktérů, pro které může mít La 

Casa Blů různorodý význam. Na základě těchto postřehů jsem se rozhodla provést v restauraci 

etnografický výzkum s cílem porozumět dynamice každodenního života restaurace, seznámit se s 

jejími aktéry a zkoumat, jakým způsobem, respektive čím, je tak definována samotná povaha 

tohoto podniku. Nutno zmínit, že až během výzkumu vykrystalizovala další výzkumná otázka. 

Zároveň mě totiž zajímá význam, který má La Casa Blů pro své hosty, kteří restauraci opakovaně 

navštěvují. Domnívám se totiž, že právě způsob, jakým tito hosté restauraci vnímají, je s celkovou 

povahou La Casa Blů úzce spjatý.  

 

Strukturu mé práce tvoří úvod, teoretická zakotvení a východiska, metodologická část výzkumu, ve 

které se budu věnovat metodám, které jsem v rámci svého výzkumu využívala a etické stránce 

výzkumu, dále část empirická a závěr. Součástí práce budou zároveň přílohy. Kromě závěru je 

každá část práce tvořena zpravidla několika kapitolami a podkapitolami. 
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1.1 Výzkumné otázky  
 

Naznačila jsem, že se prostřednictvím terénního výzkumu budu snažit pochopit dynamiku 

fungování restaurace v rámci jejího každodenního života, a to nejen v kontextu jejích aktérů. 

Dostávám se tak k prvním výzkumným otázkám: 

 

 Jakým jednáním a vzájemnou interakcí se různé typy aktérů podílí na utváření prostředí 

restaurace La Casa Blů? 

 Jaká je dynamika každodenního života restaurace La Casa  Blů? 

 

Později však v práci uvidíme, že restaurace La Casa Blů nabývá v mnoha ohledech kultovního 

charakteru, který bez pochyby odráží i její dnes již dlouholetá existence. Nejedná se však o jedinou 

latinskoamerickou nebo tex-mex restauraci v Praze. Barů, restaurací a fast food občerstvení 

s touto tématikou, které by mohly pro La Casa Blů představovat potenciální konkurenci existuje na 

půdě našeho hlavního města mnoho. Samotná La Casa Blů již několikrát bojovala o přežití3, přesto 

však tato restaurace dále existuje a píše stále svůj příběh. Právě s touto skutečností souvisí i další 

výzkumná otázka, která vykrystalizovala až v průběhu výzkumu na základě mého pobytu v terénu. 

Všimla jsem si totiž, že ačkoli restauraci navštěvuje mnoho Latinoameričanů, nejedná se o 

„latinskoamerické ghetto“, ale o restauraci, jejíž stálá klientela je z velké části tvořena českými 

hosty. Mým cílem tedy zároveň je, nalézt důvody, které české hosty opakovaně přivádějí do této 

restaurace neboli zjistit, čím je La Casa Blů stále přitahuje.  

Druhá výzkumná otázka tedy zní:  

 

 Co z La Casa Blů dělá právě takové místo, jakým je?   

 

Předpokládám, že prostřednictvím těchto položených otázek bude možné získat představu o 

celkové povaze La Casa Blů jako tex-mex a latinskoamerické restaurace v Praze. 

 

 

                                                           
3 Viz. Kapitola 4.1.2. 
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2. TEORETICKÉ ZAKOTVENÍ A VÝCHODISKA PRÁCE 
 

2.1 Fenomén „místa“ 
 

Položené výzkumné otázky spolu v kontextu povahy restaurace explicitně souvisí. Ve vztahu k nim, 

zejména k otázce, která se ptá na to, co z La Casa Blů dělá právě takové „místo“, jakým je, budu 

pracovat s teoriemi, které se fenoménu místa věnují. Pro pojem místo bychom v různých vědních 

disciplínách nalezli mnoho definic. V souvislosti s charakterem mého výzkumu mě však zajímají 

teorie o konstrukci významu míst především z antropologického hlediska. V antropologii se touto 

problematikou zabývalo za posledních více než dvacet let mnoho autorů (Okénková, 2015:523). 

Zároveň ale pracuji s literaturou humanistické geografie, konkrétně s koncepcí „jedinec a místo“ 

(Vávra, 2010:463) 

 

Dle Norberg-Schulze je místo konkrétním označením nějakého prostoru (Okénková, 2015:515). 

Místo ale také zároveň vyzařuje určitou atmosféru, nelze ho tedy v tomto ohledu definovat pouze 

na základě jeho materiálního vymezení (ibid.), neboť „místo samo o sobě na člověka také působí 

svou atmosférou, čímž se vzdaluje od své čistě materiální povahy“ (ibid.).  

 

Jako jednu z výchozích teorií pro můj výzkum považuji koncept francouzského antropologa a 

etnologa Marca Augého. Jeho teorie spočívá v dichotomii takzvaných míst a ne-míst.  V poslední 

kapitole své knihy Antropologie současných světů (1999) se mimo jiné věnuje právě tomuto 

konceptu, kterým se poprvé zabýval ve své práci Non-lieux: introduction à une anthropologie de la 

surmodernité (Okénková, 2015:523). Pojmy, „místo“ a „ne-místo“, jsou využívány „pro popis 

moderních prostorů a světa“ a zároveň jejich prostřednictvím označujeme „reálné prostory a 

vztah, který k nim mají jejich uživatelé“ (Augé, 1999:109).  

 

V rámci této Augého teorie je místo definováno jako identické a vztahové. Identické je místo z 

toho důvodu, že se zde jedinci mohou identifikovat a definovat, vztahové je místo v tom smyslu, že 

lidé, kteří zde žijí „zde mohou znovunalézat různé stopy toho, co se tu událo dříve, znaky původu a 

souvislostí“ (Augé, 1999:109). Dle Augého (1999) se tak místo stává symbolickým, protože 
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symbolizuje vztah každého jedince k sobě samému, k ostatním jedincům vyskytujícím se na daném 

místě a konečně pak k jejich společným dějinám. 

 

Vedle těchto „míst“ ale dále existují prostory, kde ani jeden z výše uvedených aspektů (identita, 

vztah, dějiny) symbolizován není. Tyto prostory Augé definuje jako ne-místa. Nicméně upozorňuje, 

že tato definice je platná i pro „přesný empirický prostor nebo představu, kterou o tomto prostoru 

mají ti, kdo se v něm vyskytují“ (Augé, 1999:110). Ukazuje tak na příkladu letiště, které nemá 

stejný význam pro pasažéra, který jím prochází a pro zaměstnance, kteří se zde vyskytují každý 

den, že to, co je pro někoho místem, může být ne-místem pro druhého a naopak (Augé, 1999). 

 

Tuan (1974) místo pojímá jako „část velkého nerozlišeného geografického prostoru“ (Vávra, 

2010:464). Tento prostor se stává místem v okamžiku, kdy mu jedinci dávají význam (ibid.). Mezi 

těmito místy lze nalézt taková, která jsou jednotlivci či skupinami vnímána silněji, než místa ostatní 

(ibid.). Neznamená to však, že „všichni v určitém místě chápou toto místo stejně“ (Vávra, 

2010:467). V Tuanově pojetí, je význam místa chápán ve dvou rovinách, a to v rovině vizuální 

neboli estetické a zároveň v rovině dalších vlastností zjištěných prostřednictvím všech našich 

smyslů (Vávra, 2010:464). Zároveň je s významem místa spojena identita a charakter místa, a to ve 

smyslu vnímání jak členů lokální komunity, tak návštěvníků (ibid.). 

 

V Augého i Tuanově teorii o místech můžeme spatřovat jednu zásadní paralelu. U obou autorů 

sledujeme názor, že místo lze definovat vztahem jedince, skupiny nebo komunity k němu a 

významem, který mu připisují. Zároveň se jejich teorie shodují v tom, že význam konkrétního 

místa, nemusí být pro každého stejný.  

 

 

2.2 Definice veřejného prostoru 
 

Ze zkušenosti z našeho každodenního života víme, že v restauraci se jedná o prostředí, kam každý 

den lidé přicházejí a odcházejí a tuto jejich aktivitu kromě stanovené otevírací doby většinou na 

první, laický pohled, nic jiného neomezuje. Ve smyslu vstupu lidí do restaurace jakožto určitého 

prostoru se tedy nabízí otázka, jakým způsobem restauraci vnímat. V rámci svého výzkumu, 
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potažmo mé bakalářské práce, k restauraci přistupuji jako k prostoru veřejnému. V sociologii bývá 

veřejný prostor definován jako „takové městské území, na které mají všichni většinou legální 

přístup“ (Lofland, 1973:19).  

 

Pospěch (2013:77) uvádí jako základní charakteristiky veřejného prostoru multidimenzionalitu, 

normativitu a relaci mezi soukromou a veřejnou sférou. V rámci multidimenzionality vychází 

Pospěch z myšlenky dělení na místo a prostor. Místo vzniká odvozením od fyzického prostředí, 

zatímco prostor se stává konstruktem, který vzniká skrze jednání, tedy skutečnou interakcí 

obyvatel a návštěvníků města (Pospěch, 2013:78).   

 

Z hlediska definice veřejného prostoru pak považuji za důležitou třetí charakteristiku, a to takzvané 

„relační vymezení“ (Pospěch, 2013:79). Toto vymezení představuje skutečnost, že se myšlenka 

veřejného prostoru vymezuje proti soukromé sféře. Goffman tak uvádí, že „veřejný prostor je 

scénou proti zákulisí prostoru soukromého“ (ibid.). Důležité je také zmínit další úroveň, na které lze 

demonstrovat již zmíněné relační vymezení, a to, že literatura chápe „veřejný a soukromý prostor 

jako navzájem se podmiňující“ a prolínající (Pospěch, 2013:79). Autor zastává názor, že nárokem 

na veřejný prostor disponují všichni stejně, aniž by všichni, kdo o tento nárok usilují, sami stejní 

byli. Lofland (1973:102) ale podmiňuje užívání veřejného prostoru procesem takzvané „prostorové 

socializace“4. Pospěch tento proces charakterizuje jako schopnost ovládat zásobu vědění, která se 

k veřejnému prostoru váží. „Aby byl veřejný prostor možný, musejí jeho uživatelé sdílet určitou 

zásobu vědění, určitou sadu významů“ (Pospěch, 2013:91-93). Veřejný prostor tedy na základě 

těchto charakteristik chápu jako takový prostor, do kterého lze vstupovat a který lze užívat na 

základě dodržování určitých pravidel a předpokladů jednání, která jsou s ním spojena. Tyto 

podmínky určující možnost participace ve veřejném prostoru můžeme v praxi našeho 

každodenního života pozorovat na mnoha příkladech. Jedním z nich mohou být pravidla silničního 

provozu, ovšem vzhledem k tomu, jak často jsou porušována, dostali bychom se do jiné diskuse, 

která není v této práci na místě.  V kontextu přímo restauračních zařízení lze pomyslná pravidla 

spatřovat například v konzumaci jídla a nápojů nabízených daným podnikem a jejich následnou 

úhradu. Zároveň lze očekávat dodržování určitých pravidel chování a respektování ostatních 

uživatelů daného veřejného prostoru.  

                                                           
4 „Locational socialization“. 
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2.3 Restaurace a etnografie restaurací v kontextu postmodernity 
 

2.3.1 Restaurace jako postmoderní instituce 

Ve svém přístupu k restauraci jsem se zároveň nechala inspirovat Davidem Berrisem a Davidem 

Suttonem, kteří v úvodů své knihy The Restaurants Book: Ethnographies of where we eat definují 

restauraci v rámci postmodernity a představují tak několik charakteristik, které mohou být pro 

restaurace v dnešní době typické.  

 

Berris a Sutton (2007:1) vnímají restauraci jako společenský fenomén našeho postmoderního světa 

a považují ji tedy za postmoderní instituci. Autoři přichází s myšlenkou, že většina aspektů 

dnešního kulturního a sociálního života se odehrává právě v restauracích. Chápou restauraci jako 

prostředí, ve kterém nehrají etnicita, třída, pohlaví ani sexuální orientace žádnou roli (ibid.). 

Konkrétní příklad autoři neuvádějí, nicméně můžeme si této skutečnosti povšimnout při návštěvě 

restaurací v rámci našeho každodenního života. Pravdou je, že já sama jsem se nikdy nesetkala 

s restaurací, kde by například byla konkrétní místa k sezení určena určitému pohlaví či prostor 

restaurace rozdělen podle příslušnosti k určité etnické skupině. 

 

Podle autorů se z restaurací stala místa, která postupně přebírají symbolickou úlohu, jež dříve 

patřila například památkám a vyjadřují tak „charakter měst, oblastí, etnických skupin či národů“, 

jedná se tedy o „důležité symboly postmoderního života“ (Berris, Sutton, 2007:1). Autoři uvádí 

příklad města New Orleans po hurikánu Katrina a demonstrují na něm, jak významnou roli hrají 

restaurace v rámci vytváření společenského a kulturního charakteru města, protože právě 

restaurace se zde staly po zásahu hurikánu stěžejním prostředkem pro obnovení společenského 

života ve městě (Berris, Sutton, 2007:1-3).  

 

Restaurace mohou být i jistým způsobem odrazem charakteru čtvrtí nebo se mohou podílet na 

pověsti celých měst a regionů (Berris, Sutton, 2007:3). Jako příklad bychom zde mohli uvést 

Chinatown neboli Čínskou čtvrť New Yorku a v Londýně. V Praze bychom takových příkladů našli 

také hned několik. Košer restaurace na Starém Městě nedaleko Starého židovského hřbitova, dále 

Dlouhou ulici, ze které se stává ulice barů či pražské Vinohrady, kde je ve vnitroblocích situováno 

několik středomořských restaurací. Jako poslední příklad můžeme uvést Stodolní ulici v Ostravě, 
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kde je největší koncentrace barů v jedné ulici v Evropě. Je ale nutné podotknout, že ačkoli se 

restaurace staly centrální institucí v mnoha společnostech, neznamená to skutečnost, že by 

fenomén „eating out“ disponoval v různých společnostech stejným významem (Berris, Sutton, 

2007:4). 

 

Práce Berisse a Suttona (2007) zároveň představuje několik studií, které se zabývaly etnografiemi 

restaurací z hlediska různých aspektů. 

 

Etnografie restaurací se po dlouhou dobu ze strany výzkumníků netěšily příliš velkému zájmu. V 

rámci antropologie se první publikované etnografie restaurací objevují v 70. a 80. letech 20. století. 

Jednalo se o etnografie zabývající se otázkou restaurací z hlediska servírek a číšníků v rámci 

genderového kontextu. Jednou z nich byla etnografie Marse a Nicodse s titulem The World of 

Waiters (Berris, Sutton, 2007:5).  

 

Od poloviny 80. let 20. století zažily studie restaurací značnou expanzi. Výzkumy byly orientovány 

na dosud nezkoumané aspekty „scény“ restaurací. Ve výzkumu Warda a Martense se například 

středem zájmu stal zákazník restaurace. Jako technika sběru dat zde byl před samotným 

zúčastněným pozorováním použit rozhovor. Tato technika sběru dat byla použita z toho důvodu, 

že nabízela větší možnost poodhalit různé důvody zákazníků restaurace, proč chodí „jíst ven5“ 

(Beriss, Sutton, 2007:6). Zákazník (host) restaurace hraje důležitou roli i v rámci mého výzkumu. 

Z podobných důvodů, které uvádí Ward a Martensová jsem své zúčastněné pozorování v terénu 

doplnila právě o rozhovory, které mi umožnily získat detailnější představu o tom, proč čeští hosté 

navštěvují právě La Casa Blů. Samotné zúčastněné pozorování by mi taková zjištění neumožnilo.  

 

Otázce etnických, konkrétně mexických restaurací v Los Angeles, se věnovala Sylvie Ferrerová ve 

svém příspěvku Comida Sin Par do knihy Food Nations: Selling Taste in Consumer Societies (Beriss, 

Sutton, 2007:8). Ve své práci Ferrerová (2002) uvádí, že v Los Angeles existují mexické restaurace 

v odlišných socio-ekonomických podmínkách, od mexických fast food řetězců, přes autentické 

restaurace v zapadlých částech města, po luxusní podniky (ibid.). Komplexně tak nastiňuje proces 

etnické komodifikace (ibid.). Pro jedince, který původem Mexičan není, mohou mexické podniky 

                                                           
5 V originále výraz „eating out“. 
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představovat dle Ferrerové (2002) komodifikovanou a ustanovenou představu „mexičanství“6, 

ovšem pro Mexičana, ať už jako restauratéra či konzumenta, je jídlo prostředkem k udržování 

kontaktu s jejich domovem a poskytuje strategii oslabující vládnoucí stereotypy o Mexičanech 

(Crowther, 2013:203). Ferrerová (2002) tak zkoumala dvojí roli etnických restaurací – a)restaurace 

zachovávajících tradici; b)restaurace budující nové formy identity (ibid.). 

 

 

2.4 Tex-mex a latinskoamerické kuchyně7 

 

Kuchyně a nabídka jídel v La Casa Blů nejsou hlavním předmětem mého výzkumu, nicméně tex-

mex kuchyně a nabídka pokrmů z různých koutů Latinské Ameriky tvoří jednu z hlavních 

charakteristik tohoto podniku a lze tedy předpokládat, že souvisí jak s povahou restaurace 

samotné, tak se zájmem klientely. Z tohoto důvodu považuji v této kapitole za vhodné tyto 

kuchyně krátce představit.  

 

 

2.4.1 „Tex-mex“ není zaklínadlo 

„Tex-mex“ neboli Texas-Mexiko je název pro druh pokrmů, ve kterých se mísí prvky mexické a 

texaské kuchyně.8 Jeho kořeny sahají do 19. století, kdy byl Texas, stejně jako Mexiko součástí 

španělských kolonií, známých pod názvem Nové Španělsko. Navzdory tomu, že se Mexiko v roce 

1821 oddělilo od Španělska a později se Texas roku 1845 stal součástí Spojených států amerických, 

zůstaly tyto dva státy vzájemně propojené, a to ve smyslu jak mnoha kulturních tradic, tak 

kulinářských zvyklostí (Pruitt, 2015).  

 

Ačkoli má tex-mex kuchyně bohatou historii, jedná se o pokrmy, které jsou snadné a rychlé na 

přípravu. Pokrmů charakteristických pro tento druh kuchyně je však nepřeberné množství a postup 

                                                           
6 „Mexicanness“. 
7 Záměrně v této kapitole používám označení latinskoamerické kuchyně v množném čísle, protože se nejedná o jednu 
jedinou kuchyni, každá se zemí Latinské Ameriky má v rámci gastronomie svá určitá specifika. 
8 Pod názvem „TexMex“, bez pomlčky, byla také dříve známa železniční trať, která mezi Texasem a Mexikem vedla. 
Výrazem „Tex-mex“ (již s pomlčkou) byli také někdy označováni Mexičané žijící v Texasu. Přesnější označení pro 
Mexičany žijící v Texasu je tzv. „tejanos“ (Pruitt, 2015). Výraz „tejano“ znamená v překladu do češtiny 
Texas/Texasanka. 
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přípravy a suroviny každého z nich se liší podle oblastí. Na své si v této kuchyni přijdou i 

vegetariáni, protože čítá mimo jiné mnoho bezmasých pokrmů a většinu jídel lze připravit rovněž 

ve vegetariánské variantě (Wilsonová, 2000). Ty nejtypičtější pokrmy známé pod výrazem „tex-

mex“ jsou například nachos, burritos, quesadillas, tacos, chili con carne, fajitas a v neposlední řadě 

enchilladas.9 K většině uvedených pokrmů neodmyslitelně patří různé druhy takzvané „salsy“10, 

jednou z nejznámějších je například salsa zvaná guacamole11. Co do ingrediencí mají v přípravě 

tex-mex pokrmů značné zastoupení různé odrůdy pálivých papriček, které tvoří součást směsí, 

salsy nebo se přidávají jako ozdoba do zapečených nachos společně s černými nebo zelenými 

olivami. Pro příklad můžeme uvést papričky druhu jalapeños či habañeros (Jones, c2004:14). 

 

Dle Černého (2006) se z hlediska klasifikace etnických kuchyní v případě tex-mex jedná o kuchyň 

mezinárodní (Sochrová, 2008:13). 

 

 

2.4.2 Gastronomie v Latinské Americe 

Pod pojmem Latinská Amerika se rozumí oblast, která vede od Mexika, přes státy Střední Ameriky, 

některé části karibských ostrovů a státy Jižní Ameriky. Jedná se o rozsáhlý region, ve kterém se 

hovoří jedním z románských jazyků – španělsky, portugalsky nebo francouzsky (Solis, 2012:14).  

 

„Sofistikovanost Buenos Aires v Argentině kontrastuje s Cartagenou v Kolumbii, kde budete mít 

pocit, jako byste se vrátili v čase do období španělské kolonizace. Latinská Amerika je světem, kde se 

staré snoubí s novým. Kostarika nám nabízí svůj ekoturismus a deštné pralesy, zatímco Peru nás 

provází svými kaňony a pouštěmi.“ (Solis, 2012: 14) 

 

Takto ve své knize Not Just Tacos, A Journey Into the World of Authentic Latin American Cuisine 

popisuje Shirley Solisová charakter Latinské Ameriky. Uvedený úryvek vykresluje onu rozmanitost 

                                                           
9 Ve většině uvedených pokrmů je hlavní surovinou kukuřičná nebo pšeničná tortilla (placka), plněná různými druhy 
směsí kuřecího či hovězího masa, zeleniny a salsy (omáčky). Každý z pokrmů má různé modifikace a různé druhy 
náplní, například do burrita se navíc většinou přidává rýže. Z uvedených jídel jsou výjimkou chili con carne a fajitas. 
Chili con carne je ostře kořeněná směs mletého masa, rajčat, fazolí a cibule, která se obvykle podává s rýží. Jako pokrm 
zvaný fajitas je známé restované kuřecí, vepřové nebo hovězí maso nakrájené na proužky s restovanou paprikou a 
cibulí, podávané s tortillami.  
10 Španělský výraz „salsa“ mimo jiné znamená v češtině slovo „omáčka“; v rámci této práce se později s tímto výrazem 
setkáme v jiném kontextu, a to jako s označením druhu párového tance pocházejícího z Latinské Ameriky.  
11 Jedná se o avokádovou pastu s česnekem, rajčaty, cibulí, solí a pepřem. 
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a pestrost, která je pro tuto oblast typická, ať už budeme hovořit o přírodě, krajině, obyvatelstvu, 

historii či právě pokrmech. Pestrost jednotlivých latinskoamerických kuchyní je odrazem vlivu 

mnoha faktorů během složitého historického vývoje. Nalezneme zde tedy suroviny, které se 

používaly již v předkolumbovské době, ale také suroviny, které do této oblasti zavedli kolonisté či 

například obchodníci. Byly to například suroviny zavedené ze Španělska, Portugalska, Francie či 

dalších evropských zemí, nicméně také z Japonska nebo Afriky (Apetit na cestách, 2015). Strava 

v Latinské Americe je ale výsledkem nejen tradice ve smyslu kulturního dědictví či kulinářských 

technik, ale je zároveň úzce spjatá s geografií (Lovera, 2005: xi) a surovinami, které každá z oblastí 

nabízí. Za pojítko mezi mnoha kuchyněmi Latinské Ameriky bychom mohli považovat několik 

základních ingrediencí, které se ve většině z nich k přípravě nejrůznějších pokrmů využívají. Patří 

mezi ně například cibule, česnek, červené a zelené papriky, koriandr, achiote nebo fazole12 (Solis, 

2012 a Lovera, 2005).  

 

Latinskoamerické kuchyně klasifikuje Zelinsky (1987) jako jednu ze 7 základních kategorií etnických 

kuchyní (Sochrová, 2008:13). 

                                                           
12 Rostlina, jejímž plodem je světle červené, ostnaté ovoce; k přípravě pokrmů se využívá pasta či prášek vyrobený 
z těchto plodů (Solis, 2012). 
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3. METODOLOGICKÁ ČÁST PRÁCE 
 

3.1 Výzkumná strategie a zvolené techniky sběru dat  
 

3.1.1 Etnografický výzkum  

Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní metodu, a to konkrétně etnografický – terénní výzkum. 

Hammersley a Atkinson (2007:3) představují výzkum v etnografické praxi jakožto participaci 

výzkumníka v každodenním životě lidí po určitý časový úsek, pozorování co se děje, naslouchání 

tomu, o čem se hovoří, shromažďování nejrůznějších materiálů a také využívání formálních a 

neformálních rozhovorů ke sběru dat. Dle autorů je dále jednou z charakteristik etnografického 

výzkumu skutečnost, že se obvykle zaměřuje na určité prostředí nebo menší skupinu osob, jejichž 

některé aspekty z každodenního života se snaží pochopit (Hammersley, Atkinson, 2007:3). Právě 

proto, že jedním ze záměrů mého výzkumu bylo získat co nejdetailnější představu o tom, jak La 

Casa Blů během svého každodenního provozu funguje a zkoumat celkovou povahu restaurace, 

byla pro mě tato volba zcela jednoznačná.  Dalším důvodem, proč jsem si vybrala kvalitativní 

metodu výzkumu, byla skutečnost, že tato metoda se vyznačuje „interaktivním charakterem 

výzkumu“ (Novotná 2009/2010), kdy je nutná komunikace mezi badatelem – výzkumníkem, tedy 

mnou a předmětem výzkumu – účastníky. V rámci výzkumu jsem potřebovala získat různé 

informace a poznatky od vedení a zaměstnanců restaurace a jejích hostů a komunikace zde tedy 

představovala jeden ze stěžejních aspektů vedoucích k uskutečnění výzkumu a získání dat.  

 

Pro etnografický výzkum je charakteristické, že sběr dat probíhá z větší části „nestrukturovaně“, a 

to ve dvojím smyslu (Hammersley Atkinson, 2007:3).  Sběr dat v první řadě nezahrnuje následování 

přesně stanoveného modelu výzkumu navrženého na jeho začátku a kategorie, které se využívají 

pro interpretaci toho, jak se lidé během výzkumu chovali nebo o čem hovořili, vznikají také až v 

průběhu samotné analýzy získaných dat (ibid.). Jak jsem již uvedla v části týkající se výzkumných 

otázek, podobným způsobem jsem postupovala i já. Vstupovala jsem do terénu s určitou 

představou, jakým způsobem budu výzkum provádět a na jaké výzkumné otázky se budu snažit 

hledat odpověď. V průběhu výzkumu a sběru dat jsem ovšem opravdu přicházela na nové 



- 18 - 
 

„nápady“ jak výzkum vést a především na konkrétnější představy o tom, na co se zaměřit v rámci 

rozhovorů s hosty restaurace.  

 

Nejintenzivnější část mého výzkumu probíhala od září 2016 do května 2017. Termín 

„nejintenzivnější část“ výzkumu uvádím z toho důvodu, že výzkum jako takový probíhal mnohem 

déle, a to již od listopadu 2015, kdy jsem se rozhodla psát bakalářskou práci na toto téma a získala 

jsem od restaurace souhlas s výzkumem. Po celou tuto dobu jsem restauraci navštěvovala, 

účastnila se akcí pořádaných restaurací, sbírala data a výzkumu se věnovala. Od září 2016 jsem se 

pak díky větším a flexibilnějším časovým možnostem mohla výzkumu věnovat daleko intenzivněji. 

Z hlediska délky výzkumu tak bylo překročeno kritérium krátkodobého výzkumu (tři měsíce) a 

jednalo se tedy o výzkum spíše střednědobý (Novotná, 2009/2010). 

 

Restauraci jsem navštěvovala v různých časech a pobývala jsem zde různě dlouhou dobu, většinou 

však několik hodin, ovšem pokud se jednalo například o narozeniny restaurace, strávila jsem zde i 

celý den. Své návštěvy restaurace jsem plánovala tak, abych pokud možno pokryla každý den v 

týdnu v různý čas a získala tak přehled o dění v restauraci v rámci celého týdne. 

 

 

3.1.2 Zúčastněné pozorování a rozhovory  

Pro získání detailní představy o tom, jakým způsobem La Casa Blů funguje v rámci svého 

každodenního života, jsem jako techniku sběru dat zvolila zúčastněné pozorování, které Hendl 

(2005:193) považuje za jednu z nejdůležitějších metod v kvalitativním výzkumu. Dle Spradleyho 

(1980:54) vstupuje zúčastněný pozorovatel do společenské situace se dvěma záměry. Za prvé se 

chce zabývat aktivitami, které dané situaci přísluší a zároveň chce tyto aktivity, osoby a fyzické 

aspekty této situace pozorovat. V rámci terénního výzkumu se tak zúčastněný pozorovatel stává 

zároveň insiderem i outsiderem daných společenských situací (Spradley, 1980:56). Výzkumník totiž 

dění v terénu pozoruje a zároveň se na něm mnohdy i podílí. Jako příklad z mého vlastního 

výzkumu mohu uvést situaci, kdy La Casa Blů slavila narozeniny. Restaurace výročí svého otevření 

slaví na podzim, tudíž jsem se v pozici výzkumnice účastnila dvou narozeninových oslav podniku. 

První rok, v listopadu 2015, tedy na samém začátku mého výzkumu, jsem se ovšem účastnila do 

určité míry pouze jako „outsider“ v terénu. Do restaurace jsem přišla večer, v čas, kdy oslava 
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začínala a pouze jsem pozorovala dění  a zároveň si zapisovala terénní poznámky. Druhý rok, 

v listopadu 2016, jsem se však účastnila i samotných příprav v den oslavy, slavnostní večeře určené 

pouze pro zaměstnance podniku13 a narozeninovou atmosféru a náladu, kterou všichni sdíleli, 

jsem tedy vnímala a pociťovala společně s nimi. Domnívám se, že v tomto ohledu jsem tedy byla 

v terénu „insiderkou“, která se přímo podílela na dané společenské situaci a zároveň musela dění a 

aktivity nadále pozorovat a vnímat z pohledu výzkumnice.  

 

Před samotným vstupem do terénu pro mne však bylo prvním a zásadním krokem zvolit si 

takzvaného „gatekeepera“, tedy „dveřníka“, který mi vstup do terénu umožnil (Heřmanský, n. d.). 

„Dveřníkem“ se v rámci mého výzkumu stal spoluzakladatel restaurace, Pepe. Ačkoli jsem 

restauraci navštěvovala již předtím, až na základě jeho souhlasu s výzkumem jsem mohla do 

terénu (restaurace) vstoupit jako výzkumník. Hendl (2005:194) také rozlišuje další možnou, velmi 

důležitou roli, kterou pro nás může určitý aktér v terénu představovat. Jedná se o roli klíčového 

informátora. Správná volba osoby, která pro nás bude tuto roli zastávat, může mít na celý výzkum 

zásadní vliv. Tato osoba pro výzkumníka totiž představuje podstatný zdroj informací. Nemusí se 

ovšem jednat pouze o jednu osobu, klíčových informátorů může existovat v rámci jednoho 

výzkumu více (ibid.). Právě tak tomu i bylo v případě mnou prováděného výzkumu. Jednalo se o již 

zmíněného spoluzakladatele restaurace, Pepeho, o zakladatele a většinového majitele restaurace 

v jedné osobě, pana Zúñigu a dále o číšníky a barmany Tonyho a José Luise, který v restauraci 

pracuje od jejího založení. Všichni čtyři muži byli vždy velmi ochotní mi zodpovědět jakékoli otázky 

v rámci neformálních rozhovorů vzniklých na základě situací, kterých jsem během výzkumu byla 

svědkem a neměli problém mi doplnit či objasnit informace ohledně restaurace jako takové. 

Zároveň se o průběh mého výzkumu zajímali i sami z vlastní iniciativy.14 Tato forma komunikace 

probíhala jak v českém, tak ve španělském jazyce. Volba jazyka většinou závisela na dané situaci či 

otázce.  

 

Vždy, když jsem do restaurace přišla za účelem provádění výzkumu, snažila jsem se usadit se na 

takové místo, které mi umožnilo co nejvíce vidět do prostoru restaurace a mít co největší přehled 

                                                           
13 Za tuto možnost vděčím jednomu ze zakladatelů, Pepemu, a všem přítomným zaměstnancům, kteří mě ke své 
slavnostní večeři přizvali. Moc si této příležitosti vážím a jsem za ni vděčna. Kromě získaných dat pro výzkum pro mne 
totiž představuje i hezkou vzpomínku. 
14 Například José Luis, který se mě vždy při mém příchodu ihned ptal: „Hola, que tal? Como va el tesis?“ neboli „Ahoj, 
tak jak Ti jde psaní práce?“ 
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o tom, co vše se v restauraci odehrává. Záznam sbíraných dat jsem prováděla v podobě terénních 

poznámek, které jsem si zapisovala do terénního deníku. Hendl (2005:197) terénní poznámky 

označuje za hlavní prostředek záznamu dat v průběhu zúčastněného pozorování a rozlišuje dva 

hlavní druhy terénních poznámek, a to popisné a reflektující. Zatímco terénní poznámky popisné 

mají popisovat lidi a jejich činnosti, poznámky reflektující by měly obsahovat hlavně úvahy 

výzkumníka o tom, co pozoruje (Hendl, 2005:197). Já jsem si v rámci svého zúčastněného 

pozorování zapisovala oba tyto druhy poznámek: 

 

„…volných je jen pár stolů, ale židličky na baru jsou prázdné. U velkého stolu přede mnou sedí 

skupinka postarších dam, dvě z nich mají dezert. (…. ) Právě dohrála píseň A Dios Le Pido od Juanese 

a teď hraje Nota De Amor.“…. „Všichni tu tak sedí, klábosí, popíjí, je kolem 17. hodiny a vládne tu 

celkem klídek.“ (příklad popisných terénních poznámek z mého terénního deníku, pátek, 9. září a 

21. října 2016)  

 

„…už je tu na stolech rozhozeno hodně rezervací na večer, večer to tady asi zase bude žít!“ … „Jeden 

z těch chlapů, co sedí naproti baru, si objednal jídlo domů. To tu vidím poprvé…“ (příklad 

reflektujících terénních poznámek z mého terénního deníku, pátek, 21. října 2016) 

 

V některých situacích jsem také ojediněle využívala další druh terénních poznámek – poznámky 

heslovité (Heřmanský n. d. ). Tyto poznámky však většinou sloužily pouze jako doplňující informace 

k získávaným datům.  

 

Tak, jak doporučuje Spradley (1980:71), jsem záznam do terénního deníku z konkrétního dne vždy 

ihned opatřila názvem dne v týdnu, datem a časem, kdy jsem do restaurace přišla a při odchodu 

jsem také zaznamenávala čas, ve který jsem restauraci opustila. Činila jsem tak z toho důvodu, 

abych získala přehled jak o tom, jaké časové úseky v restauraci jsem například ještě dostatečně 

„nezkoumala“, tak o tom, v jakém časovém rozmezí jsem zrovna v restauraci byla a co se zde dělo. 

Silverman (2000:137-138) upozorňuje, že při tvorbě terénních poznámek jsme následně odkázáni 

pouze na jejich znění a formu, které jsme zapsali v daném okamžiku a čase, a je tedy vhodné při 

zápisu poznámek z terénu dodržovat striktní pravidla. Snažila jsem se tedy vést si poznámky z 

terénu vždy stejným způsobem, aby se mi získaná data pak lépe analyzovala a následně 
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interpretovala. Koneckonců, jak uvádí Spradley (1980:71), terénní poznámky a deník jsou pak při 

psaní práce a reflexi výzkumu velmi důležitým, ne-li zásadním zdrojem dat.  

 

Kromě již zmíněných neformálních rozhovorů s personálem restaurace, které byly součástí 

zúčastněného pozorování, jsem metodu rozhovoru využívala dále ve formě rozhovoru 

polostrukturovaného neboli „rozhovoru s návodem“ (Zandlová, n. d.). Tyto rozhovory jsem vedla 

se spoluzakladatelem podniku Pepem a zakladatelem a většinovým majitelem restaurace panem 

Zúňigou a zároveň jsem je využila při dotazování českých hostů podniku. Tento druh rozhovoru 

nemá přesně určené pořadí otázek, ani jejich přesné znění. Výzkumník má připravené pouze širší 

otázky či tematické okruhy, na které by se neměl v rámci dotazování informátora zapomenout 

zaměřit (Zandlová, n. d.). Výhodou tohoto typu rozhovoru je skutečnost, že výzkumník má 

možnost přizpůsobit pořadí a formulaci otázek dané situaci (Hendl, 2005:174). Tato možnost 

ovšem od výzkumníka také vyžaduje značnou schopnost improvizace a reakce na informátorovi 

odpovědi (Zandlová, n. d.). 

 

Během rozhovorů jsem si psala poznámky a celý průběh rozhovoru jsem pak zapisovala ihned po 

jeho ukončení. K záznamu rozhovorů jsem tedy nevyužívala žádné nahrávací zařízení. Uvědomuji si 

stinné stránky mnou zvoleného způsobu zaznamenávání, nicméně vzhledem k tomu, že většina 

rozhovorů probíhala přímo v restauraci, nepovažovala jsem jejich nahrávání za vhodné. Pro 

uvedený způsob zaznamenávání jsem se rozhodla také z toho důvodu, že jsem nechtěla v průběhu 

rozhovoru narušovat jeho spontánní kontinuitu a chtěla jsem se soustředit na přítomnou osobu, 

která mi rozhovor poskytovala a být tak připravená reagovat na její odpovědi. Každý zápis 

rozhovoru jsem opět opatřila datem, informací o místě konání rozhovoru a dále jsem si zapisovala 

také různé okolnosti týkající se průběhu rozhovoru, vlivy prostředí nebo například obecně v jakém 

rozpoložení rozhovor probíhal. I zde mi tedy pro záznam posloužil terénní deník, který Spradley 

(1980:71) vnímá také jako „osobní stránku výzkumu, která zahrnuje i reakce informátorů a pocity, 

jaké výzkumník od ostatních vnímá“. 

 

Vůbec prvním informátorem, se kterým jsem vedla polostrukturovaný rozhovor, byl 

spoluzakladatel La Casa Blů, Pepe. Záměrem tohoto rozhovoru bylo získat informace o restauraci, 

její historii a běžném provozu. Jako tematické okruhy zde tedy posloužily následující body:  
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• historie restaurace a obecné informace o restauraci 

• běžný provoz restaurace 

• menu – kuchyně  

• klientela 

 

S podobným záměrem jsem později prováděla polostrukturovaný rozhovor s většinovým 

majitelem a zakladatelem restaurace – panem Jorge Zúñigou Pavlovem. Tematické okruhy 

rozhovoru se od předešlého příliš nelišily, nicméně byl rozhovor zaměřen spíše na důležité 

momenty v historii podniku.  

 

Další polostrukturované rozhovory byly vedeny s několika hosty, konkrétně českou klientelou 

restaurace. Rozhovorů s hosty restaurace jsem uskutečnila celkem jedenáct. V rámci těchto 

rozhovorů jsem pokládala níže uvedené základní otázky, které jsem považovala pro svůj výzkum za 

klíčové, a dále se rozhovor rozvíjel podle výpovědí informátorů. Kromě první otázky neměly 

pokládané dotazy vždy zcela stejné znění ani pořadí, nicméně „téma“ a jejich cíl povětšinou 

zůstávaly neměnné. Vždy při pokládání otázek informátorům záleželo na dané situaci.  

 

Základní otázkou pro mne bylo, zda je daná osoba v restauraci poprvé nebo zda restauraci 

navštěvuje pravidelně. Podle odpovědi na tuto otázku jsem pak byla připravena vést rozhovory 

dále. Během mého výzkumu se mi však ani v jednom případě nepodařilo oslovit hosta, který by byl 

v La Casa Blů poprvé. Považuji však za vhodné dodat, že vzhledem k mé třetí výzkumné otázce, 

která se zaměřuje na hosty, kteří se do restaurace opakovaně vrací, se jednalo spíše o výhodu. 

Pokud bych se během výzkumu setkala s hostem, který by v restauraci skutečně poprvé byl, 

zajímalo by mne, zda se mu zde líbí, co ho zde zaujalo nebo jak vnímá prostředí restaurace a zda 

předpokládá, že se do restaurace vrátí a pokud ano, tak z jakých důvodů. 

 

V případě, že se jednalo o osobu, která restauraci navštěvuje častěji či pravidelně, tematické 

okruhy otázek byly směřovány na důvody, proč se do tohoto podniku tato osoba vrací, jak vnímá 

svůj případný vztah k restauraci, za jakým účelem restauraci navštěvuje, zda má nějaké oblíbené 

pokrmy z nabídky restaurace, jak vnímá prostředí a prostory restaurace, zda má k Latinské 

Americe nějaký vztah a jaký pro ni má restaurace význam.   
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Při komunikaci s některými hosty v restauraci jsem při svém bádání zároveň využila neformální 

rozhovory, a to především při náhodně vzniklých situacích, o kterých jsem se chtěla dozvědět více. 

I při těchto rozhovorech jsem si samozřejmě dělala poznámky do terénního deníku. 

 

 

3.1.3 Doplňující techniky sběru dat 

Velmi podstatnou roli v povaze restaurace hraje samozřejmě nabídka pokrmů, které se v La Casa 

Blů podávají. Kromě kopie stálého menu jsem si po dobu konání výzkumu každý týden 

zaznamenávala denní nabídky restaurace. Restaurace na svých webových stránkách vždy 

zveřejňuje denní menu na celý týden, toto menu jsem si vždy ukládala do textového souboru 

vytvořeného pro tento účel, abych si tímto způsobem mohla vytvořit přehled o pokrmech, které 

restaurace nabízí. 

 

Vyhledala jsem si také několik článků na internetu, které o La Casa Blů vyšly. Další materiály 

užitečné pro výzkum, jsem také získala od pana Zúñigy, který mi poskytl z vlastního archivu několik 

fotografií, novinových článků týkajících se La Casa Blů a také různé tištěné materiály týkající se 

událostí v restauraci, jako například pozvánky na akce v La Casa Blů a podobně. Některé 

z uvedených materiálů budou součástí přílohy této práce.  

 

 

3.2 Výběr vzorku 
 

Vzhledem k tomu, že se v mém případě jednalo o terénní výzkum, stěžejním vzorkem pro mne 

bylo prostředí restaurace (Novotná 2009/2010). Prostředím zde mám na mysli samotnou 

restauraci, její interiér, zaměstnance a hosty.  

 

Tento vzorek byl však dále doplněn o několik dalších informátorů, kteří se při mém výzkumu 

nenacházeli přímo v prostředí restaurace. V průběhu sběru dat jsem totiž zcela náhodou mimo 

prostředí restaurace narazila na několik osob, které La Casa Blů v minulosti pravidelně 

navštěvovaly. Ačkoli již tyto osoby nejsou v současnosti pravidelnými návštěvníky restaurace, 
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rozhodla jsem se přesto jejich výpovědi v rámci nestrukturovaných rozhovorů do výzkumu zařadit. 

Myslím si totiž, že i tyto výpovědi mohou při vytváření představy o tom, jaká je povaha restaurace 

La Casa Blů a při hledání důvodů, proč La Casa Blů své návštěvníky láká, pomoci. Na tyto 

informátory jsem náhodně narazila na místě, kde brigádně pracuji, při běžné neformální 

konverzaci mezi kolegy. Kromě nadšení, které tito lidé projevovali, když jsem se o La Casa Blů 

zmínila, mě ovšem zaujala ještě jedna skutečnost, a to, že uvnitř poměrně malého kolektivu jsem 

se setkala hned se třemi lidmi, kteří nejenže La Casa Blů znají, ale zároveň bývali jejími 

pravidelnými hosty a mají na podnik mnoho vzpomínek.  

 

Jak uvádím výše, s informátory jsem vedla nestrukturované rozhovory. Tento typ rozhovoru 

Soukup (2014) odlišuje od rozhovoru neformálního tím, že účastníci rozhovorů si uvědomují, že se 

nejedná o pouhou konverzaci, ale o cílené získávání informací, ovšem výzkumník v tomto případě 

rozhovor nijak formálně neřídí a drží se pouze témat, která ho pro cíl jeho výzkumu zajímají. Právě 

z tohoto důvodu, jsem v případě těchto informátorů využila tento druh rozhovoru. Skutečně jsem 

se při těchto rozhovorech snažila soustředit na konkrétní témata podstatná pro můj výzkum, 

nicméně jsem rovněž chtěla docílit toho, aby měli informátoři co největší možnost hovořit 

spontánně o různých vzpomínkách, historkách i zážitcích, které mají s La Casa Blů spojené a získat 

tak další informace související s jejich vnímáním restaurace.  

 

 

3.2.1 Představení jednotlivých informátorů a informátorek 

Nyní bych ráda stručně představila jednotlivé informátorky a informátory mého výzkumu, se 

kterými jsem prováděla výše uvedené polostrukturované a nestrukturované rozhovory. 

Dotazovaní hosté a návštěvnice neměli problém s použitím jejich pravého křestního jména v rámci 

práce, nicméně v zájmu zachování etických pravidel společenskovědního výzkumu, jsem je nucena 

anonymizovat. Pro zachování jejich anonymity jsem tedy pro každého informátora zvolila označení 

pomocí fiktivního jména, jehož počáteční písmeno je ovšem zároveň i počátečním písmenem jeho 

pravého křestního jména. Tento způsob označení jsem zvolila proto, že jsem chtěla alespoň 

nějakým způsobem zachovat jedinečnost každého z dotazovaných hostů a jeho vztahu k La Casa 

Blů. Původně bylo mým záměrem označit informátory a informátorky jako „host“ a počáteční 

písmeno jeho křestního jména, v případě informátorky označení „návštěvnice“, ovšem s ohledem 
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na kontinuitu textu, kontext práce a stylistickou úpravu považuji takové označení za nevhodné. U 

každého informátora nebo informátorky uvádím takové informace, které mi byli ochotni sdělit. 

Věkové rozmezí informátorů je mezi 20 a 72 lety. 

 

Informátorka Marcela je studentkou vysoké školy. Při našem rozhovoru byla v La Casa Blů 

podruhé. Poprvé ji do této restaurace zavedla kamarádka na běžné přátelské posezení.  

 

Informátor Patrik pracuje na plný úvazek. Čestnost svých návštěv La Casa Blů označuje za „častou 

nepravidelnost“ – restauraci navštěvuje zhruba jedenkrát za deset dní. La Casa Blů navštěvuje od 

dob svých studií na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. 

 

Informátorka Heidi pracuje jako referentka na plný úvazek a v La Casa Blů byla v době našeho 

rozhovoru již počtvrté. Restauraci poprvé navštívila náhodně při procházce Prahou. 

 

Informátor Petr rovněž pracuje na plný úvazek. Své návštěvy La Casa Blů nepočítá, ale dle jeho 

slov „to bude do deseti návštěv“. Restauraci navštěvuje od roku 2015. 

 

Informátorka Eva je již v důchodu. Při provádění našeho rozhovoru byla v restauraci potřetí. Její 

první návštěvou v La Casa Blů byla rodinná večeře.  

 

Informátorka Adriana se živí jako lektorka cizích jazyků a La Casa Blů navštěvuje více než 16 let. 

Uvádí, že v restauraci byla zhruba dvacetkrát. Před lety jí do restaurace poprvé přivedl kamarád.  

  

Informátor Luboš pracuje dle svých slov „na volné noze“ jako filmař. La Casa Blů objevil před 

rokem a půl a navštěvuje ji zhruba jednou za dva až tři týdny. 

 

Informátorky Iveta, Taťána a Diana patří do skupinky studentů a studentek, kteří do La Casa Blů 

chodí dle svého soudu „často - jako parta“. Uvádí, že mají více podniků, které společně navštěvují 

a střídají. 

 

Informátorka Viktorie nyní pracuje na plný úvazek a patří ke zmiňovaným „bývalým pravidelným 

hostům“ La Casa Blů. Restauraci navštěvovala hojně těsně po jejím otevření v 90. letech. Nyní do 
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restaurace nezavítá příliš často, naposledy ji navštívila před rokem. Důvodem, proč do restaurace 

již nechodí, jsou nepříznivé časové možnosti. 

 

Informátor Bruno v současné době již také restauraci nenavštěvuje pravidelně. Do restaurace 

chodil často v době svých studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 2008 – 2010. 

Restauraci navštívil naposledy před půl rokem. Důvodem, proč již není stálým hostem podniku, 

jsou především vzdálenost La Casa Blů od jeho pracoviště a bydliště a také skutečnost, že 

studentský klub, se kterým restauraci nejvíce navštěvoval, už neexistuje.  

 

Informátor Pavel v současnosti pracuje na plný úvazek. La Casa Blů navštěvoval intenzivně se 

svými přáteli a spolužáky v době svých studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v letech 2003 

– 2007. Po studiu na vysoké škole restauraci dále s přáteli příležitostně navštěvoval. Důvodem, 

proč dnes již La Casa Blů nenavštěvuje je zákaz kouření od roku 2009. Po zákazu kouření restauraci 

ještě několikrát s přáteli navštívil, ovšem později začali preferovat jiné, kuřácké podniky. 

 

 

3.3 Analýza dat a hodnocení kvality výzkumu 
 

Pro kvalitativní výzkum je typické, že „analýza dat prostupuje celým výzkumným projektem“ a 

data, která během výzkumu získáváme, analyzujeme již od prvního dne výzkumu (Heřmanský 

2009/2010). Já jsem tímto způsobem postupovala také. Počínaje první návštěvou restaurace 

v rámci výzkumu jsem se po každé při zaznamenávání si terénních poznámek zároveň rovnou 

snažila přemýšlet nad tím, jak rozlišit jejich jednotlivé významy. Čím více dat jsem postupem času 

nasbírala, tím lépe a přesněji se pak začala krystalizovat představa, jak následně interpretaci dat 

koncipovat. Prováděla jsem tedy takzvané kódování dat (Hendl, 2005:239). Vytvářela jsem si 

tematické kódy, stručně charakterizující význam dané části analyzovaného textu. Tímto způsobem 

jsem analyzovala jak obsah terénních poznámek zapisovaných při zúčastněném pozorování, tak 

poznámky vytvořené během rozhovorů s informátory a informátorkami. 

 

Z hlediska kvality výzkumu pro mne byly během mého bádání důležité především dva aspekty, a to 

reflexivita a reaktivita (Novotná, 2009/2010). Reflexivita, se dle Soukupa (2014) dnes již považuje 
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za samozřejmou součást terénního výzkumu. „Reflexivita neznamená nic jiného než přiznání vlastní 

subjektivity antropologa při provádění terénního výzkumu“ (Soukup, 2014:127). Reflexivita je také 

pojímána jako „průběžný rozměr výzkumu, který k němu patří počínaje pobytem a pohybem 

v terénu, přes vytváření a zpracování dat, po psaní, čtení a užívání antropologických textů“ 

(Dvořáková, Stöckelová a Abu Ghosh, 2013:20). Ať už se tedy jednalo o zapisování si terénních 

poznámek během zúčastněného pozorování či o poznámky z rozhovorů, snažila jsem se neustále 

při každém takovém kroku kontrolovat, zda do zaznamenávaných dat nevkládám subjektivní pocity 

či dojmy a neovlivňuji tak výzkum.  

 

Po celou dobu výzkumu, převážně v rámci rozhovorů, jsem se rovněž snažila brát v potaz, že 

informátoři také mohou, ačkoli mnohdy nevědomě, poskytovaná data zkreslovat (Novotná, 

2009/2010). Míru jejich reaktivity nebylo možné předem jakýmkoli způsobem odhadnout, 

nicméně jsem ji musela v rámci každého prováděného rozhovoru zohlednit.  

 

Rovněž jsem neustále během výzkumu měla na paměti, že výzkum provádím v restauraci. Musela 

jsem si tedy pro rozhovory s hosty podniku vybírat vhodný okamžik, kdy jsem hosty žádným 

způsobem nevyrušovala při jídle nebo konverzaci. Kdybych tak učinila, mohla bych narušit kvalitu 

získaných dat a zároveň bych také mohla způsobit problémy samotné restauraci. Stejného pravidla 

jsem se držela i při dotazování zaměstnanců. Při jejich dotazování jsem se vždy snažila využít 

okamžiku, kdy jsem je nejméně zdržovala od práce. 

 

 

3.4 Etické otázky výzkumu 
 

Velmi důležitou součástí každého etnografického výzkumu jsou rovněž jeho etické otázky. V rámci 

mého výzkumu byl prvním a zásadním krokem souhlas od zakladatelů restaurace s tím, abych 

v restauraci výzkum prováděla. Tento souhlas původně existoval pouze na základě ústní dohody, 

nicméně vzhledem k tomu, že jsem se ve své práci rozhodla používat skutečný název restaurace, 

informovaný souhlas jsem si nechala od zakladatele restaurace a zároveň majitele značky písemně 

potvrdit. Uvědomuji si, že jsem tím narušila anonymitu podniku, nicméně vzhledem k příběhu 

restaurace a jejímu kultovnímu charakteru, jsem tento krok považovala za vhodný. S písemným 
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potvrzením informovaného souhlasu neměl podnik žádný problém. Zároveň bylo vedení podniku 

seznámeno s účely výzkumu a cíli mé bakalářské práce. Informovaný souhlas měl dvě vyhotovení – 

jedno vyhotovení zůstalo podniku, druhé mě, jakožto výzkumnici. Kopie předmětného 

informovaného souhlasu bude další součástí přílohy této práce. 

 

Při rozhovorech jsem podpis informovaného souhlasu nevyžadovala, souhlas informátorů 

s rozhovory a následným nakládáním s jejich obsahem byl potvrzen na základě ústní dohody vždy 

ještě před samotným začátkem rozhovoru. Tuto možnost jsem zvolila hlavně z toho důvodu, že 

jsem se chtěla vyhnout narušení důvěry mezi informátory (hosty restaurace) a mnou, jakožto 

výzkumnicí. Domnívám se, že za těchto okolností by mohl být vztah informátor – výzkumník 

formalizován a byla by tak ohrožena kvalita dat získaných během rozhovoru (Ezzeddine, 

Heřmanský, Novotná a kol., n. d.). Ve skutečnosti většina informátorů a informátorek projevila 

velký zájem se o La Casa Blů „pobavit“ a přístup většiny z nich byl velice vstřícný. Po oslovení 

informátora či informátorky jsem se nejprve představila, sdělila mu, kde a co studuji a seznámila 

ho s výzkumem a cíli mé bakalářské práce. Chtěla jsem pro informátory a informátorky působit co 

nejvíce důvěryhodným dojmem a to proto, aby se při rozhovoru cítili dobře a dále také proto, aby 

jejich odpovědi byly díky tomu co nejvíce upřímné a pravdivé. Za tímto účelem jsem si vytvořila a 

vytiskla „vizitky“, na které jsem uvedla své jméno, obor a fakultu, kde studuji, dále informaci, že se 

jedná o výzkum v rámci bakalářské práce, můj kontaktní mail pro případné dotazy a konečně pak 

internetový odkaz na repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy, aby se informátoři a 

informátorky po jejím vydání mohli s prací seznámit. Všichni informátoři a informátorky tyto 

vizitky velmi kladně hodnotili a uvítali.  

 

Při dotazování jsem se stále držela pravidla, že musím na rozhovor vybírat vhodný okamžik. 

Samozřejmostí pak pro mne bylo po ukončení rozhovoru poděkovat informátorovi či informátorce 

za jejich ochotu se mnou hovořit, informace, které mi poskytli a jejich čas (Zandlová, n. d.). 

 

Při zúčastněném pozorování v terénu, kterým je prostředí restaurace, se zde nabízí z hlediska 

etické stránky výzkumu otázka, jakým způsobem takové prostředí vnímat. Do restaurace mají 

všichni lidé volný přístup. V tomto smyslu se tedy jedná o veřejný prostor a i já jsem tedy, jak je již 

uvedeno v teoretické části, La Casa Blů takto vnímala. Lidé se do restaurace chodí najíst, pobavit, 

rozjímat či studovat. Já jsem zde prováděla zúčastněné pozorování. Dbala jsem ovšem na to, aby 
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můj výzkum nikomu nepůsobil nekomfortní pocity, a po celou dobu trvání výzkumu jsem se držela 

veškerých jeho uvedených etických aspektů. 

 

 

4. EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE 
 

4.1 La Casa Blů…“tvoje španělská vesnice“ 
 

4.1.1 Příběh La Casa Blů 

La Casa Blů byla založena roku 1996 většinovým majitelem z Chile, panem Jorgem Zúñigou 

Pavlovem a jeho společníkem z Kuby, Pepem. Byla otevřena v bývalých prostorách nakladatelství 

Mistral a své první vybavení – stoly do restaurace, dostala La Casa Blů darem od okolních podniků. 

Druhý zakladatel La Casa Blů, Pepe, působil v restauraci první tři roky po jejím otevření a nyní je 

zpět v La Casa Blů již čtvrtým rokem. Zásadní roli v historii podniku a celkově v jeho provozu pak 

hrál příchod Francisca Q. z Chile15, který od roku 2000 působil v La Casa Blů jako manažer.  

 

Jednu samostatnou éru představuje v historii podniku období mezí lety 1996 do roku 2009. 

V těchto letech byla La Casa Blů totiž kuřáckým podnikem a svou charakteristikou plnila spíše 

funkci baru. V roce 2008 však nastalo pro zakladatele La Casa Blů, pana Jorge Zúñigu Pavlova, 

dilema, protože si nepřál, aby se v podniku již nadále smělo kouřit („Nechtěl jsem, aby měl 

personál kvůli kouření v La Casa Blů rakovinu v šedesáti“ – Jorge Zuñiga Pavlov, 27. dubna 2017). 

Kladl si tak otázku, zda má podnik prodat nebo ho přeměnit na nekuřácký. Nakonec se rozhodl 

uspořádat přímo v La Casa Blů anketu, kde měli hosté možnost hlasovat, zda chtějí ponechat 

podnik jako kuřácký či ne. Výsledkem bylo, že 70% hostů hlasovalo pro nekuřácký podnik a La Casa 

Blů je tak od roku 2009 nekuřáckou restaurací. 

 

Zlomovým okamžikem, ještě v rámci „kuřáckého období“ restaurace, se stalo mimo jiné natočení 

filmu Samotáři, které probíhalo přímo v prostorách La Casa Blů a přilákalo tak později mnoho 

                                                           
15 Pan Zúñiga mi sdělil při našem rozhovoru celé jméno, nicméně vzhledem k tomu, že tato osoba již v La Casa Blů 
v současnosti nepůsobí, nebylo možné od ní získat informovaný souhlas s použitím jejího celého jména do mé 
bakalářské práce, z tohoto důvodu jsem využila toto označení. 
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nových hostů. Pětileté období po uvedení tohoto filmu označuje pan Jorge Zúñiga Pavlov za 

„nejživější období“(27. dubna 2017). 

 

Během svého dlouholetého fungování musela tato restaurace však také několikrát o svou existenci 

bojovat. Tři zásadní konflikty, které musela La Casa Blů v letech 1997, 2004 – 2005 a 2013 

překonat, vznikly s  Městskou částí Prahy 1 o to, aby mohla restaurace nadále působit ve svých 

prostorách. V roce 2013 byla dokonce příznivci La Casa Blů uspořádána akce společně s peticí za 

zachování podniku. 

 

„Akce se koná v 19 hodin večer. Příznivci podniku se sejdou, aby vytvořili symbolický živý řetěz okolo 

celého bloku ulic Kozí – Bílkova – Dušní – Vězeňská. Cílem happeningu je upozornit veřejnost na 

hrozící zánik legendárního prostoru. V současné době probíhá také petice za zachování klubu, která 

už má více než 2700 podpisů. (…) Je třeba, aby veřejnost znala okolnosti, kvůli nimž se La Casa Blů 

dostala do finančních potíží, a zároveň aby se zamyslela, zda má být centrum města v budoucnu 

pouze prostorem pro luxus a turistiku, kde normální lidi skoro nebudou mít kam chodit – uvádějí 

pořadatelé akce“  (idnes.cz, 19. března 2013) 

 

Spory s Městskou částí Prahy 1 vedly v tomto roce téměř k zániku La Casa Blů, nicméně i přesto 

přežila, nepochybně rovněž díky neutuchající podpoře svých hostů. Kromě sporů s institucí se 

musela tato restaurace také vyrovnávat s přírodními živly. Velkým zásahem do provozu podniku 

byly povodně v roce 2002, kdy byla celá oblast v okolí La Casa Blů uzavřena. Kromě sklepů nebyly 

samotné prostory La Casa Blů nakonec zaplaveny, i přesto povodně v tomto roce a jejich následky 

znamenaly pro restauraci značné existenční potíže.  

 

Dle slov pana Jorgeho Zúñigy Pavlova bojuje La Casa Blů o přežití i dnes, a to s luxusem okolních 

restaurací a podniků a s pracovní silou, které je na trhu práce nedostatek. V historii La Casa Blů tak 

bylo již mnoho „vhodných momentů restauraci zavřít“, přesto se tomu tak ale nestalo a podnik 

„jako zázrakem vždy přežil“ (pan Jorge Zúñiga Pavlov, 27. dubna 2017).  

 

Zároveň se k La Casa Blů dále pojí několik zajímavostí, které doplňují její jedinečnost mezi 

ostatními restauracemi. Pan Jorge Zúñiga Pavlov napsal před lety knihu, která nese název La Casa 

Blů – historias del bajomundo latinoamericano – historky z latinskoamerického podsvětí a obsahuje 
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čtyři z větší části fiktivní povídky spojené s La Casa Blů, a to jak v české, tak španělské verzi (Zúñiga 

Pavlov, 2006). La Casa Blů také několikrát poskytla své prostory k natáčení filmů, nejznámějším 

z nich jsou již zmínění Samotáři z roku 2000. Zatím posledním celovečerním filmem, který se zde 

natáčel, byl film Closed v prosinci 2016. 

 

Povědomí o této restauraci ovšem sahá mnohem dále za hranice České republiky. Zmínka o 

restauraci je v průvodcích ve Francii, Anglii i USA. Ve Francii dokonce vyšel o La Casa Blů článek 

v časopise a známý francouzský server, věnující se cestování, tuto restauraci přímo doporučuje: 

 

„V tomto latinskoamerickém baru servírují vynikající pokrmy. Je oblíbený mezi mladou populací a 

studenty. Můžete zde začít večer, ale můžete si tu i celý večer vychutnávat latinskoamerickou 

atmosféru, případně tu do noci poznávat jejich drinky.“ (petitfute.com)16 

 

O La Casa Blů  se hovořilo i v USA, v rámci televizního pořadu. Ve svých prostorách restaurace také 

provozuje již zmíněnou Galerii Julia Cortázara17, kde mají různí umělci možnost vystavit svá díla, 

která se pravidelně obměňují.  

 

Podnik se také snaží udržovat kontakt s veřejností na několika platformách v podobě sociálních sítí, 

kde každý den sdílí fotografie pokrmů z denní nabídky, vytváří události ke speciálním akcím 

v podniku a informuje veřejnost o dění v restauraci.  

 

 

4.1.2 Co znamená „La Casa Blů?“ 

Každý, kdo La Casa Blů alespoň jednou navštívil nebo o ní slyšel, by si nejspíše přál odhalit 

tajemství jejího názvu. Mnohokrát jsem při svém bádání v restaurace zaslechla debatu mezi 

„nezasvěcenými“ hosty o významu názvu restaurace. Stejně jako restaurace sama o sobě, i 

samotný název La Casa Blů má svůj příběh… 

 

 Zakladatel restaurace dlouho hledal slovo, které by vystihovalo jeho jistou ideu. Slovo „la casa“ 

znamená v překladu ze španělštiny „dům“, ale zároveň „domov“ a pan Jorge Zúñiga Pavlov 

                                                           
16Překlad z francouzštiny P. Smutný.  
17 Prozaik, básník, esejista a publicista argentinského původu (1914-1984) (Hodoušek, 1996). 
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považoval tento výraz za ten onen pravý, protože neexistuje žádné „jiné bezpečnější a přátelštější 

místo, než vlastní bydlení, vlastní domov“ (Jorge Zúñiga Pavlov, 11. dubna 2017). Přáním pana 

Zúñigy bylo, aby se lidé v podniku cítili jako doma, nynější La Casa Blů se měla pro své hosty stát 

jakýmsi útočištěm. Tento samotný výraz se nicméně panu Zúñigovi nezdál stále ještě kompletní. 

Majitel chtěl, aby další slovo k výrazu „La Casa“ bylo, nebo alespoň v sobě z části neslo, něco 

„českého“ a onen výraz „Blů“ si vymyslel. „Blů“ v sobě totiž skrývá pro majitele i restauraci obecně 

dva významy. Kroužek nad „ů“ má symbolizovat propojenost české společnosti se společností 

latinskoamerickou a kmen slova „bl“ vychází ze slova „blues“, protože původním záměrem při 

zakládání podniku bylo hrát zde právě bluesovou hudbu, a to jak anglickou, tak španělskou. Majitel 

také později začal fabulovat a vymýšlel si nejrůznější desinterpretace, jako například, že se jedná o 

„Dům zvonů“ – „La Casa“ (dům) a Blů jako Bellů (zvonů) – foneticky Belů… “Také jsem jednou 

někomu řekl, že Blů je citoslovce, což je zvuk, který děláme, když vypijeme do dna pivo: Blů Blů 

Blů…“ (Jorge Zúñiga Pavlov, 11. dubna 2017). 

 

Kromě svého oficiálního názvu měla od samého začátku La Casa Blů také vždy své motto, jakýsi 

podnázev, který se v průběhu let měnil a nesl různý význam. Úplně první motto, které doprovázelo 

název „La Casa Blů“ bylo „El Café Bar de las Américas“18. Jak jsem již uvedla, záměrem zpočátku 

bylo, aby se z La Casa Blů stalo místo, kde se bude hrát jak anglická, tak španělská blues hudba. 

Takové místo mělo tedy zahrnovat celou Ameriku a zakladatelé zároveň chtěli, aby se z La Casa Blů 

„stal takový druh podniku, kam si chodí lidé pokecat“ (Jorge Zúñiga Pavlov, 11. dubna 2017). Dle 

svých slov pan Zúñiga brzy pochopil, že španělskou a anglickou hudbu nebude možné dohromady 

spojit, původní záměr opustil a podnik zasvětil jen španělské hudbě, kterou sám doma poslouchal 

– tradičnímu „canto folclórico“ (Jorge Zúñiga Pavlov, 11. dubna 2017). 

 

Ve spojitosti s tím pak následně došlo i ke změně motta neboli podnázvu restaurace na jiné, 

kterým se stalo „La Otra Latino América“19. Jeho cílem bylo odlišit La Casa Blů od salsoték a 

různých diskoték tohoto druhu, které po Praze v té době vznikaly. Ačkoli se v La Casa Blů někdy 

také při jistých příležitostech (oslavy narozenin, oslavy Silvestra) tančilo, podnik se dostával do 

konfliktu s Jihoameričany žijícími v Praze, kteří vyhledávali právě spíše salsotéky a díky jeho 

                                                           
18 Dovoluji si konstatovat, že tento podnázev nelze do češtiny přeložit tak, aby přesně vystihl význam, který má nést, 
volně bych jej přeložila jako „Café Bar obou Amerik“. 
19 Ve volném překladu do češtiny „Jiná Latinská Amerika“ nebo „Ta druhá tvář Latinské Ameriky“. 
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charakteru ho neměli příliš v oblibě. Tento podnázev doprovázel La Casa Blů zhruba tři až čtyři 

roky.  

 

Dalším, doposud posledním mottem, které tedy používá La Casa Blů i v současné době se stalo 

„…tvoje španělská vesnice“. Podle pana Zúñigy se jedná o to pravé motto, které charakter La Casa 

Blů nejvíce vystihuje. Tento podnázev má dvojí rozměr. V doslovném překladu ze španělštiny do 

češtiny znamená totiž „La Casa Blů“ modrý dům. Jelikož je ale interiér restaurace již od svého 

vzniku vymalovaný oranžovou barvou, lidé se nad názvem velmi často pozastavovali. V barevném 

spektru je ale oranžová barva přesně naproti barvě modré. Motto „tvoje španělská vesnice“ má 

tedy vyjadřovat toto nepochopení, protože právě v češtině má tato fráze svůj specifický význam – 

jaký si zmatek, něco neznámého, nepochopeného, něco, čemu Češi zkrátka nejsou schopni 

porozumět.  

 

 

4.1.3 Logo La Casa Blů a jeho původ 

Většina podniků má své logo, kterým se vyznačuje a jehož prostřednictvím se prezentuje a odlišuje 

od ostatních restaurací. La Casa Blů není výjimkou. Za dobu své existence využívala restaurace 

doposud dvě podoby svého loga, která zůstanou s La Casa Blů navždy spojena.  

 

Prvním logem byl „panáček“, takzvaný Chac Mool. Ve skutečnosti se jedná o sochu – obřadní stůl 

na pyramidách v Mexiku. Dříve měly dávné civilizace jeho prostřednictvím předávat své dary 

bohům. Chac Mool  tedy symbolizuje určitý rituál, který měl v menší úpravě symbolizovat i jako 

logo v La Casa Blů. V grafické podobě mu pan Zúñiga doplnil tác s nápoji, které měly podle něj 

symbolizovat rituál pití, který byl pro La Casa Blů jako bar, typický.  

 

Druhým logem, které La Casa Blů využívá dodnes, se stala autentická fotka, kterou pořídil pan 

Zúñiga na své cestě v Bolívii. V tržním městečku Tarra Buco se setkal s indiánem, který mu prodal 

pásek s indiánskými motivy, jejž si měl připevnit na svůj fotoaparát. Pan Zúñiga si poté indiána 

vyfotografoval. Dle jeho slov je na fotografii z pohledu, kterým se do hledáčku indián dívá, 

rozpoznatelná „indiánská nostalgie“, „upřímný indiánský pohled“, kdy lze „přes ty jeho oči cosi 

vidět“ (Jorge Zúñiga Pavlov 27. dubna 2017). Pravdou je, že pohled tohoto indiánského muže je 
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skutečně až magický, i z tohoto důvodu mě donutil o logu a jeho vzniku přemýšlet a následně se na 

jeho historii zeptat přímo jednoho ze zakladatelů restaurace. Tento indián se svým pohledem tedy 

stal jakýmsi symbolem. 

 

Na svém stálém menu má restaurace vyobrazena obě tato loga. Na svých webových stránkách, ale 

také na předmětech, které jsou běžnou součástí výbavy restaurace, například ubrouscích nebo 

sáčcích s cukrem, podávávaným ke kávě nebo čaji, se restaurace prezentuje logem v podobě 

indiána s oním symbolickým pohledem.  

 

 

4.1.4 Tex-mex a latinskoamerické kuchyně v La Casa Blů 

Gastronomická stránka restaurace La Casa Blů představuje jednu z jejích hlavních charakteristik. 

Základem všeho jsou v La Casa Blů čerstvé suroviny, které restaurace od svých dodavatelů odebírá 

podle potřeby jednou až dvakrát týdně. Maso používané na přípravu pokrmů pochází většinou 

z Brazílie, Uruguaye, Argentiny nebo České republiky. Restaurace se snaží o přípravu zdravých jídel, 

téměř žádné z nabídky se v tomto podniku nepřipravuje smažením, většina jídel se připravuje na 

grilu. Zároveň se restaurace při vaření a přípravě pokrmů snaží používat méně lepku.   

 

La Casa Blů nabízela první tři roky svým hostům pouze toasty a sendviče, dnes je jádrem hlavní 

nabídky pokrmů tex-mex kuchyně a postupně se do menu přidávají další pokrmy z různých koutů 

Latinské Ameriky, například z Chile, Argentiny, Brazílie nebo karibské oblasti. Hosté tak mají na 

výběr z několika druhů zapečených nachos, burritos, quesadillas, fajitas nebo tacos. Tyto typické 

tex-mex pokrmy jsou zde připravovány na různé způsoby a každý z nich má své zastoupení i 

v nejedné vegetariánské variantě. Výjimečnost kuchyně La Casa Blů lze také spatřovat v tom, že do 

tradičních tex-mex pokrmů zařazuje mořské plody, příkladem může být krevetové tacos. 

(lacasablu.cz, 2017) 
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Z latinskoamerických specialit jsou v La Casa Blů v nabídce různé druhy sendvičů typických pro 

chilskou, argentinskou nebo karibskou oblast.20 Z vyloženě „masitých“ pokrmů můžeme zmínit 

například „matambre“, argentinsko-uruguayský pokrm (Brittin, 2011).21  

 

Latinskoamerický charakter restaurace se nezapře ani v nabídce dezertů. Mimo jiné mají hosté La 

Casa Blů možnost ochutnat typický banán v tortille připravovaný na grilu nebo „flan“22, který 

restaurace ve svém menu představuje přímo jako „pravý latinskoamerický dezert“ (lacasablu.cz, 

2017). 

 

Autenticitu si podnik zachovává v menu tradičními španělskými názvy pokrmů (například 

quesadillas, fajitas), pod nimi je však vždy český popis. Menu v angličtině, určené pro turisty a 

zahraniční hosty, je samozřejmostí.  

 

Při sestavování poledního menu bere restaurace ohled na skutečnost, že hosté požadují v tomto 

případě cenově přijatelné pokrmy a jídla rychlá na přípravu a konzumaci. Kromě prvků české 

kuchyně zařazuje podnik na svá polední menu rovněž obvykle speciality z různých koutů Latinské 

Ameriky (mimo jiné z Peru, Brazílie, Kolumbie, Venezuely), ryby a pokrmy připravované z mořských 

plodů.  Do poledního menu patří také různé druhy polévek. Hosté si mohou objednat známé druhy 

polévek jako je například hovězí vývar, polévka minestrone nebo boršč, ale také mohou zvolit 

exotičtější polévky typické nejen pro mexickou kuchyni. Polední menu se tedy skládá z polévky a 

jednoho druhu hlavního jídla, výjimkou je pouze pravidelně čtvrteční menu, kdy jsou hlavní jídla 

připravovaná navíc ve vegetariánské variantě, hosté si tak mohou vybrat, zda zvolí variantu 

masovou či vegetariánskou. 

 

Vedle tohoto poledního menu, které se v La Casa Blů podává od 11:30 hodin dopoledne, 

restaurace připravuje navíc takzvané „Další polední menu“, které se obvykle skládá z pokrmů ze 

                                                           
20 Dle oficiálního menu podniku se ve všech případech jedná o restovanou bulku plněnou grilovanými medailonky 
masa, jehož druh se liší v závislosti na druhu sendviče.  Sendviče Lomito a Barros Luco jsou například připravovány z 
vepřové panenky, liší se pouze dalšími ingrediencemi a Chacarero chileno se připravuje z hovězího masa 
(lacasablu.cz,2017). 
21 Ve své knize The food and culture around the world handbook nazývá v uvozovkách Helen C. Brittinová tento pokrm 
„zabijákem hladu“ (Brittin, 2011). Můžeme předpokládat, že je tomu tak proto, že ve španělštině se jedná o spojení 
dvou výrazů – matar (zabít) a hambre (hlad). Jedná se o jihoamerické hovězí maso se špenátem a sušenými rajčaty 
(lacasablu.cz, 2017). 
22 Slazený vaječný pudinkový krém zalitý karamelizovaným cukrem (Brittin, 2011). 

http://lacasablu.cz/
http://lacasablu.cz/
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stálé nabídky, které jsou v jeho rámci různě obměňovány, a rozdíl je zde hlavně v ceně těchto 

pokrmů, která je do 17:30 hodin odpoledne výhodnější. Při různých svátcích a příležitostech nabízí 

La Casa Blů zvláštní menu, například speciální Valentýnské menu pro dva. 

 

V nabídce nápojů nalezneme klasické alkoholické a nealkoholické nápoje, ovšem za zástupce 

exotiky můžeme považovat tradiční sangríu23, různé druhy tequil, rumů a samozřejmě mnoho 

koktejlů.  

 

 

4.1.5 Popis pozorovaného prostoru aneb co se skrývá za modrou mříží 

Pecotić ed. (2014:10) uvádí, že „podoba interiéru restaurace by měla být taková, aby v zákazníkovi 

zanechala vzpomínku na jedinečný zážitek a přiměla ho tak se do podniku vrátit.“  Otázka vkusu je 

však velmi subjektivní záležitostí, která do určité míry koresponduje s životním stylem jedince, 

v kontextu restaurací, návštěvníka. Restaurace si však na autentické podobě svého interiéru 

zakládá a nedokonalosti, které by někteří mohli považovat za nepřípustné (opotřebované stoly, 

oloupaná omítka), jsou zde předností, která doplňuje specifičnost La Casa Blů a spoluutváří tak její 

charakter.  

 

La Casa Blů se nachází na nároží ulic Kozí a Bílkova. Má tudíž dva vchody, oba jsou typické svou 

modrou mříží. U každého vchodu visí tabule, kde jsou barevnými křídami vždy napsané různé 

speciální nabídky podniku či aktuální denní menu nebo pozvánka na večerní program.  Jelikož je 

restaurace nekuřácká, je před podnikem vytvořeno zázemí pro kuřáky, kde je umístěn popelník a 

dřevěná lavice na sezení. Do terénu, restaurace, jsem povětšinou vstupovala vchodem z Bílkovy 

ulice, budu tedy pozorovaný prostor popisovat z této perspektivy.  

 

V okamžiku, kdy za hostem vstupujícím do restaurace zaklapnou hnědé, dřevěné dveře, naskytne 

se mu velmi pestrá podívaná odrážející atmosféru Latinské Ameriky. Při vstupu lze spatřit několik 

dřevěných stolků s židlemi, různě rozmístěných po prostoru. Na stěnách v této části jsou vždy 

umístěné obrazy v rámci Galerie Julia Cortázara, kterou La Casa Blů provozuje. Po levé straně už lze 

spatřit téměř celý prostor podniku. Za prostorem galerie se nachází „bar“, který ovšem slouží spíše 

                                                           
23Sangría je alkoholický nápoj připravovaný z červeného vína, nakrájeného čerstvého ovoce a brandy, jedná se o nápoj 
typický pro Španělsko, Portugalsko a Latinskou Ameriku. 
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pro zaměstnance a je spojený s kuchyní, která se nachází v zadní části za ním. Tento „bar“ slouží 

k přípravě příborů, jsou zde uložené rezervační tabulky na stoly, nachází se zde počítač, ze kterého 

zaměstnanci většinou pouští hudbu a ve kterém také vedou rezervace stolů. Jsou zde také uložená 

anglická menu pro cizince. Nad tímto prostorem jsou uložené různé druhy vín, sektů či jiné druhy 

alkoholu. Celou tuto část lemují další stoly s místem pro dvě osoby. Naproti se nachází jakési 

„pódium“, kde jsou okna a další místa na sezení. 

 

Dominantou další části a pravděpodobně restaurace vůbec, je proslulý bar, tentokrát už opravdu 

sloužící pro účely přípravy nápojů a míchání koktejlů. Ještě před ním se nachází velký stůl pro více 

osob, kde většinou sedávají zaměstnanci nebo větší skupiny osob. Nad tímto stolem visí kromě 

jiných dekorací, plakátů a obrázků, velká státní vlajka Brazílie, která vždy upoutá pozornost 

přicházejících hostů, zejména cizinců. Po pravé straně se nachází sociální zařízení pro hosty a 

zázemí pro zaměstnance.  

 

Nyní už opravdu přichází na řadu samotný bar, známý ze snímku Samotáři, který se pyšní nabídkou 

různých druhů tequil24 , rumů a dalších alkoholických nápojů, ale také výzdobou. Nad barem visí 

španělská vlajka a jsou na něm vystavené různé dřevěné postavičky, působící jako indiánské 

totemy. Na baru jsou také připevněné bankovky z různých zemí Latinské Ameriky. U baru je možné 

se posadit, je tu celkem šest míst k sezení na vyšších barových židličkách. Zároveň je zde umístěná 

pokladna. Na pravé straně baru je výklenek, kde je další pokladna a kde také barmani podávají 

číšníkům nápoje pro hosty v další části restaurace.  Naproti baru je několik dalších stolů. Jeden 

z nich je klasický stůl s lavicí a židlemi, další tři stoly jsou vysoké s vysokými barovými židličkami. 

Třetí částí je prostor s dalšími stoly a místy k sezení, vedoucí k druhému východu/vchodu do 

restaurace. Je zde také „pódium“ u oken, kde jsou stoly pro čtyři až šest osob, které jsou mezi 

hosty velmi oblíbené.  V části u druhého vchodu/východu se také nachází sklad. Těsně u dveří je 

zde pak skříň s vitrínou, kde jsou umístěné další dekorace a předměty v latinskoamerickém duchu.  

 

Kromě různých obrazů a plakátů nad barem jsou stěny po celém prostoru restaurace zdobeny 

různými dekoracemi s tématikou Latinské Ameriky. Na stěnách visí indiánské dečky, státní 

                                                           
24 Jedná se o typický mexický alkoholický nápoj vyráběný z modrého agáve; existují dva základní druhy tequily – 
stříbrná tequila a tequila zlatá; její historie sahá až do aztécké kultury, moderní výroba tequily je známa od 16. století 
(Forejtová, 2014).  
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poznávací značky různých zemí tohoto regionu, například Chile nebo Panamy či státní vlajky 

Mexika nebo Argentiny. Nad barem jsou dále pověšená trička s logem La Casa Blů, která si mohou 

hosté zakoupit. Hned vedle těchto triček je zavěšená takzvaná tradiční piňata25 vyrobená v podobě 

loga restaurace a oranžového domečku s modrou střechou. Jako další dekorace slouží tabule 

s názvy ulic ve španělštině, různé fotografie a obrázky. Z návštěvy La Casa Blů se tak po vizuální 

stránce stává malá cesta napříč Latinskou Amerikou. V restauraci jsou také pověšené dvě velké 

tabule, na kterých jsou vždy barevnými křídami napsané speciální akce na nápoje, denní menu 

nebo novinky v nabídce nápojů a pokrmů restaurace.  

 

Ojedinělá výzdoba a vybavení interiéru skutečně odráží jinakost, kterou si La Casa Blů snaží 

zachovávat.  Několik fotografií exteriéru a interiéru restaurace přikládám jako přílohu k této práci.  

 

 

4.2 La Casa Blů a její aktéři 
 

Podobně, jako uvádí Beriss a Sutton (2007), je pro restaurace, bary i hospody typické, že se zde 

potkávají lidé různého věku, rasy, národnosti nebo náboženského vyznání. Takových aspektů, 

které od sebe jednotlivé návštěvníky těchto podniků odlišují, bychom však našli ještě mnohem 

více. Lidé se zde mohou lišit svými zájmy, povoláním, ale i účelem, za kterým do daného 

stravovacího zařízení přišli. La Casa Blů je rozmanitostí svých návštěvníku přímo proslulá.  

 

Hosty, klientelu neboli aktéry restaurace tvoří z většiny Češi, dále pak „latinos“26 žijící v Praze a 

turisté. Původní hosté, tedy ti, kteří La Casa Blů navštěvovali v jejich začátcích v 90. letech, sem 

dnes zavítají už jen občas, protože „už mají rodiny, nežijí v Praze nebo už nežijí vůbec“ (Pepe, 18. 

listopadu 2016).  

 

                                                           
25 Piňata je zpravidla keramická nebo papírová nádoba různého tvaru obalená staniolem, barevným papírem a různými 
třásněmi. Využívá se při různých oslavách v Mexiku, USA a Latinské Americe, kdy do ní děti se zavázanýma očima 
tlučou dlouhými tyčemi, aby se rozbila a vypadly z ní různé sladkosti nebo například hračky. Tato tradice byla původně 
přenesena ze Španělska, kam ve středověku doputovala pravděpodobně až z Číny (wikipedia.org, 2015). 
26 Neboli Latinoameričané; termín „latinos“ jsem si vypůjčila ze zmiňované knihy, kterou napsal pan Jorge Zúñiga 
Pavlov (2006). 
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V případě českých hostů se ve velké míře, ne-li ve většině případů, jedná o stálé, pravidelné nebo 

časté hosty restaurace. Při příchodu větších skupin hostů nebo jen dvojic, jsem velmi často při 

svém pozorování slýchala větu: „Tak co, půjdeme k našemu stolu?“ nebo „Hele, náš je volnej, tak 

jdeme!“  

 

Ve všední dny, v době obědů, se lidé většinou jen v rychlosti naobědvají a restauraci opustí. 

V odpoledních hodinách sem pak přicházejí lidé, kteří nemají většinou tolik na spěch. Pro ilustraci 

uvádím úryvek z mých terénních poznámek z jednoho středečního odpoledne: 

 

„…dnes sedím na baru, za barem je José Luis. Vidím obsazené čtyři stoly. U velkého stolu v zadní 

části restaurace sedí větší skupina lidí. Jeden muž a pět žen. Všichni mlčí. U vysokých stolů naproti 

baru sedí pán se slečnou a vedou debatu. Na „pódiu“ u oken sedí pán, plus mínus ve středním věku, 

sám. Před ním stojí prázdná sklenička od malého piva. Střídavě kouká zasněně z okna a střídavě 

kouká do telefonu. U vchodu z Bílkovy ulice sedí dva muži, kterým právě donesli jídlo…“ (terénní 

poznámky, středa 22. března 2017, příchod do restaurace ve 14: 40 hodin) 

 

Často jsem zde během odpoledne také vídala jedince, kteří poklidně seděli, popíjeli pivo, četli si 

knihu, pracovali na počítači nebo jen tiše o samotě rozjímali. Oproti tomu sem také obvykle 

zavítalo mnoho párů nebo dvojic přátel na odpolední posezení. Značnou část ovšem tvořila mladší 

generace, studenti z fakult v nedaleké lokalitě, kteří měli pravděpodobně pauzu mezi 

přednáškami. Nedaleko La Casa Blů se totiž nachází Právnická a Filosofická fakulta Univerzity 

Karlovy. V tomto případě se většinou jednalo o skupinky od dvou osob a více. Do La Casa Blů však 

často přichází i starší generace, tedy senioři:   

 

„…sedím u stolu pro dvě osoby, naproti kuchyni. Hned vedle mě sedí dvě starší dámy důchodového 

věku. Každá z dam před sebou má na stole sklenku bílého vína a vedou vášnivou debatu o ceně 

pokrmu matambre. Na zdi u kuchyně totiž visí tabule, kde jsou napsané některé pokrmy z nabídky 

restaurace i s cenou.“ (terénní poznámky, čtvrtek 2. března 2017, příchod do restaurace ve 14:50 

hodin.) 

 

Nezáleží na tom, jaký je den v týdnu – zda je všední den, či víkend, večer bychom jen zřídka v La 

Casa Blů hledali osoby sedící o samotě. Klientelu zde vždy tvoří větší či menši skupiny přátel, páry 

nebo rodiny. 
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I v případě „latinos“ lze většinou mluvit o pravidelných hostech, kteří se dobře znají s personálem 

podniku a často i jeho zakladateli. Většinou se hned při svém příchodu vřele se všemi zaměstnanci 

v La Casa Blů zdraví a rovnou plynule přecházejí do běžné konverzace. Se Španělsky mluvícím 

personálem samozřejmě běžně komunikují ve španělštině. Setkávají se tu lidé z Mexika, 

Venezuely, Peru, Kolumbie, Uruguaye, Kuby a mnoha dalších zemí z regionu Latinské Ameriky, 

kteří v Praze studují nebo již několik let žijí a pracují.  

 

Při jedné ze svých návštěv v rámci mého výzkumného bádání jsem se v La Casa Blů setkala se 

skupinkou Latinoameričanek ve věku od 25 do 33 let. Ženy upoutaly mou pozornost, protože zde 

slavily narozeniny jedné z nich, španělsky požádaly jednoho ze zaměstnanců, zda by jim pustil 

jednu jejich oblíbenou píseň. Bylo jim samozřejmě vyhověno a ženy tak začaly nahlas zpívat, tančit 

a gratulovat své kamarádce. Bylo evidentní, že zde nejsou poprvé a že mají k La Casa Blů určitý 

vztah. Počkala jsem, až bude vhodná chvíle a španělsky jsem jednu z dívek oslovila. Byla to mladá 

žena z Venezuely, která mi nadšeně odpověděla na pár mých spontánních dotazů:  

 

„….chodíme sem s holkama docela často, už asi pět let, vlastně od té doby, co žijeme v Praze. 

Tenkrát nám to tady ukázali kamarádi. (…) Jsme profesorky, tamhle ty dvě jsou inženýrky a tamhle 

ty dvě jsou návrhářky. Jsme z Venezuely, Mexika, Uruguaye a Panamy. (…) Máme to tady rády, 

vždycky tu dobře vaří a hrají…víš, to prostředí a nálada tady nám připomíná náš domov.“ (terénní 

poznámky, sobota 13. května 2017, příchod do restaurace ve 14:10 hodin) 

 

Mezi Latinoameričany žijícími v Praze je tak La Casa Blů jakýmsi fenoménem. Proslulým podnikem, 

který pro ně do určité míry přestavuje jejich „zázemí“ v Praze. Zázemí, kde se mohou setkávat se 

svými přáteli, pohovořit si s personálem ve svém rodném jazyce a připomenout si tak svůj 

„domov“. V dubnu 2017 jsem v rámci svého výzkumu v restauraci seděla na baru a pozorovala 

ruch v restauraci. Chvíli po mém příchodu si vedle mě přisedla mladá žena, hovořící španělsky, 

která se okamžitě velmi srdečně zdravila s barmanem, José Luisem. Bylo evidentní, že dívka La 

Casa Blů navštěvuje pravidelně, protože jí José Luis zcela automaticky natočil velké pivo a s 

úsměvem ho postavil před ní. Zároveň jsem se v La Casa Blů při mém pozorování v září roku 2016 

náhodně setkala se svým bývalým lektorem španělštiny, pocházejícím z Peru. Tento muž žije 

v České republice více než deset let, hovoří již velmi dobře česky, ovšem přesto La Casa Blů rád 
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navštěvuje a volí jí také jako místo pro své lekce se svými studenty, právě kvůli její 

latinskoamerické atmosféře, která mu připomíná jeho domovský region. Pravdou je, že když jsem 

ho při našem setkání v La Casa Blů s údivem zdravila, jeho reakce působila až dotčeně ve smyslu, 

jak jsem si vůbec mohla myslet, že by La Casa Blů nemohl znát. Ve své bakalářské práci se Jana 

Repčáková (2014) zabývala Bolívijci v české společnosti. Na základě svého výzkumu uvádí, že 

většina z nich také zmiňovala La Casa Blů jakožto jeden z nejoblíbenějších podniků mezi 

restauračními zařízeními, která v Praze navštěvují (Repčáková, 2014). Mohli bychom tedy říci, že 

pro „latinos“, kteří La Casa Blů navštěvují pravidelně, je tato restaurace skutečným místem. 

Místem, které jim svou atmosférou, kterou vyzařuje, připomíná jejich domovinu. Místo, které do 

určité míry, i přesto, že jsou od svého domova vzdáleni tisíce kilometrů, symbolizuje jejich 

„hispanidad“.  

 

Latinoameričané ovšem nejsou jedinými cizinci žijícími v Praze, kteří La Casa Blů navštěvují. Během 

jednoho večera v únoru 2017, kdy se v podniku konal koncert flamenca, si například k mému stolu 

přisedly dvě ženy pocházející z Ruska, které v Praze už několik let žijí a pracují. Tyto ženy byly v 

restauraci poprvé a přivedl je sem právě zájem o koncert flamenca a španělskou hudbu, o kterém 

se dozvěděly prostřednictvím internetu. V průběhu večera mi pak ženy prozradily, že akce s 

tématikou španělské a latinskoamerické hudby vyhledávají často. Z prostředí La Casa Blů byly 

velmi nadšené a několikrát během večera zopakovaly, že se sem určitě ještě nejednou vrátí. Mezi 

aktéry z řad cizinců, kteří v Praze žijí, jsou dále například slovenští hosté.  

 

Dalšími aktéry, kteří navštěvují La Casa Blů, je mnoho turistů nejen z Evropy, ale i z celého světa. 

V restauraci tak bývá kromě španělštiny a češtiny slyšet také německý jazyk, angličtina, 

francouzština, italština, ale v nemalé míře také ruština. Mezi hosty z ciziny, kteří navštíví La Casa 

Blů patří i turisté z Asie, kteří bývají často fascinováni výzdobou interiéru restaurace a tradičně zde 

pořizují velké množství fotografií. Jakmile do restaurace zavítají turisté z Latinské Ameriky nebo 

Španělska, nelze si nepovšimnout nadšení, které tito hosté k podniku projevují. Turisté přicházející 

do La Casa Blů se však od ostatních aktérů odlišují v jednom zásadním ohledu. Na rozdíl od většiny 

českých, stálých hostů, „latinos“ a dalších cizinců navštěvujících La Casa Blů, je přirozeně odlišuje 

skutečnost, že jejich návštěva této restaurace má většinou jednorázový charakter.  
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Různorodí návštěvníci, kteří do La Casa Blů přicházejí, ale nejsou jeho jedinými aktéry. Restaurace 

by se neobešla bez zaměstnanců, jejichž role je zde zásadní. Personál v restauraci pochází jak 

z České republiky, Slovenska nebo Ukrajiny, tak z Latinské Ameriky, například Peru, Kuby nebo 

Mexika. Nabízené pokrmy v kuchyni připravuje střídavě český šéfkuchař společně s kuchařem 

pocházejícím z Argentiny, který je zároveň menšinovým majitelem La Casa Blů. V době obědů a 

večer, kdy je v restauraci nejvíce hostů, jsou vždy v kuchyni na výpomoc ještě jedna nebo dvě 

osoby. Jednou z nich je i zaměstnankyně, která má zároveň na starosti jednu z nejzásadnějších 

činností v restauraci, a to úklid. Personál v La Casa Blů pracuje na směny v rámci systému krátký-

dlouhý týden. Ačkoli má část zaměstnanců latinskoamerický původ a komunikují tak mezi sebou ve 

španělštině, čeština „byla vždy v La Casa Blů tím hlavním jazykem“ (Jorge Zúñiga Pavlov, 27. dubna 

2017).  

 

V La Casa Blů se střetávají každý den zástupci různých typů aktérů, kteří zde vstupují do různých 

vzájemných interakcí. Kromě interpersonálních vztahů mezi jednotlivými aktéry, jsou tyto 

interakce nejpatrnější na úrovni zaměstnanec – zákazník.  Z toho důvodu jsem také jednotlivé typy 

aktérů nerozdělovala do samostatných podkapitol. Heterogenní charakter aktérů, kteří se 

v restauraci obvykle vyskytují, vytváří multikulturní prostředí podniku.  

 

 

4.3 Život v La Casa Blů 
 

Život v La Casa Blů je možné rozdělit do dvou časových os. První osou je její každodenní život 

během pracovních dní a víkendů, druhou osu tvoří zvláštní akce, které se v La Casa Blů čas od času 

konají. 

 

 

4.3.1 Každodenní chod v restauraci aneb „obědový maraton a ticho před bouří“ 

Při popisu běžného, každodenního chodu restaurace, nelze rozlišovat mezi jednotlivými dny 

v pracovním týdnu, protože v tomto ohledu se život v restauraci příliš neliší, záleží spíše na 

konkrétním čase během dne. V týdnu, během pracovních dní, otevírá La Casa Blů v 11 hodin 
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dopoledne. Z hlediska návštěvnosti, obsazenosti a chodu restaurace lze běžný den v La Casa Blů 

rozdělit na tři části.  

 

První částí je doba obědů. Časově se vymezuje na dobu mezi 11. hodinou dopoledne a 13. – 14. 

hodinou odpoledne. V tomto čase bývá restaurace plná hostů, kteří většinou využívají poledního 

menu restaurace. Personál má v tomto čase vždy plné ruce práce. Většinou je vždy alespoň jeden 

zaměstnanec na baru a nejméně dva zaměstnanci na „place“, kteří obsluhují hosty u stolů, často 

jim však vypomáhá i kolega na baru. V této době se tu prostřídá mnoho hostů a často se také 

stává, že si klienti restaurace dopředu zavolají, objednají si jídlo a pak si ho jen přijdou vyzvednout, 

zaplatit a jídlo tak nekonzumují přímo v restauraci. 

 

Mezi 13. a 14. hodinou se z rušné restaurace plné hostů, kteří se sem přišli naobědvat a hned zase 

spěchají do práce, postupně stává poklidná „hospůdka“ a zůstávají jen hosté, kteří zde povětšinou 

tráví svůj volný čas: 

 

„Trefila jsem přesně obědový čas, takže je tu skoro úplně narváno. Volných je jen pár stolů, ale 

židličky na baru jsou prázdné.“ (…) „Je 14:15 a La Casa Blů se vylidnila. Vidím dva obsazené stoly – u 

jednoho sedí mladá slečna s klukem a u druhého postarší paní a pán.“ (…) Je 15:20 a La Casa Blů je 

zase skoro prázdná. Se mnou jsou tu obsazené dva stoly. Většina zaměstnanců sedí s Pepem a řeší 

nějaké pracovní záležitosti. Přišel pán, který si dal jen pivo a čte si knížku. (…) „Panuje tu celkem 

pohodová atmosféra, hraje tu latinskoamerická hudba a je tu klídek.“ (terénní poznámky, 9. září 

2016, příchod do restaurace v poledne, ve 12 hodin) 

 

V tuto dobu bývá v restauraci obsazeno pár stolů, někdy více, někdy méně. Kromě hostů, kteří si 

sem přišli posedět, popovídat si nebo jen rozjímat, sem také zavítá v tomto čase mnoho turistů.  

 

Díky tomu, že restaurace nebývá po 13. – 14. hodině odpoledne tak obsazená, mají zaměstnanci 

možnost se na okamžik zastavit, neobědvat se a odpočinout si po „obědovém maratonu“. 

Zpravidla sedávají u velkého stolu vedle baru, kde se, pokud je možnost, společně naobědvají. 

Vždy jsou ale plně připraveni obsloužit nově příchozí hosty. Veškerý personál restaurace obědvá 

vždy až v okamžiku, kdy je restaurace téměř nebo zcela prázdná.  
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Během odpoledne pak zaměstnanci chystají rezervační tabulky na večer a připravují je na příslušné 

stoly. Zároveň chystají příbory, ubrousky, umývají stoly a celkově připravují restauraci pro další 

návštěvníky. Někdy se také během odpoledne do La Casa Blů dováží zboží a suroviny, které 

zaměstnanci vybalují. Zároveň se řeší různé provozní záležitosti. Tato klidnější část dne v restauraci 

evokuje „ticho před bouří“, protože po 17. – 18. hodině La Casa Blů obvykle ožívá a stává se z ní 

opět ta rušná restaurace plná hostů. 

 

Nejpozději po 18. hodině tak v restauraci nastává třetí, nejrušnější část dne. Bez ohledu na to, jaký 

den v týdnu je, večer je v La Casa Blů vždy plno a volný stůl by se zde bez předchozí rezervace 

hledal jen stěží. Večer to v restauraci vždy „žije“: 

 

„Přicházím do La Casa Blů sama, je tady totálně plno, myslím, že bez rezervace by to tady bylo bez 

šance.“ (…) Na to, že je teprve čtvrtek, to tady opravdu žije. Jsou tu různí hosté, jak velké skupinky 

lidí, páry, tak třeba jen dvě kamarádky, které klábosí. Sedím na „pódiu“ u okna a u stolu vedle mě 

sedí mladý kluk s holkou. Mají dohromady zapečené kuřecí nachos a každý má před sebou sklenici 

s pivem. S personálem kluk mluví česky, ale se slečnou se baví kostrbatou španělštinou, ve slabých 

chvílích si vypomáhá angličtinou. U stolu naproti mně sedí dva muži kolem třiceti, pijí pivo a vypadá 

to, že ještě někoho čekají.  Plno je i na baru, skoro všechny židličky jsou obsazené. (terénní 

poznámky ze čtvrtka, 25. února 2016, příchod do restaurace v 19:30 hodin.) 

 

Můžeme tedy vidět, že se La Casa Blů večer stává dějištěm fenoménu, známého jako „eating out“ 

neboli „jít se najíst ven“, který se podle Berisse a Suttona (2007:10) za posledních několik desítek 

let rozšířil v mnoha společnostech. Právě důvody, proč lidé opouští své domovy a chodí „jíst ven“ 

se ve svém, již zmíněném výzkumu, zabývali Warde a Martensová (2000). Patří mezi ně touha 

zkusit něco nového, odpočinout si od vaření, ale také mimo jiné touha po socializaci nebo relaxu. 

Důvodem „eating out“ také často bývají oslavy zvláštních událostí nebo záliba ve zkoušení nových 

jídel a kuchyní (Warde, Martens, 2000:47).  Většinu z těchto důvodů budeme později moci vidět i 

při analýze rozhovorů s informátory a informátorkami mého výzkumu – aktéry restaurace. 

V několika situacích uvidíme, že zejména touha po určité formě relaxu, socializaci a ve velké míře 

také po zkušenosti „něčeho nového“ zde hraje podstatnou roli. V kontextu „eating out“ však přišla 

se zajímavým pohledem na tuto problematiku ve své případové studii Zuzana Pešková. Místo 

výrazu „eating out“ navrhuje ve své práci konkrétnější termín, a to „dining out“ (Pešková, 



- 45 - 
 

2015:12). Zastává totiž názor, že „ne každé jídlo je ze sociokulturního hlediska stejné a velice záleží 

na situaci, ve které k němu dochází“ (ibid.) a soustřeďuje se tak výlučně jen na večeře. V obědovém 

čase lidé totiž převážně spěchají a vychutnat si dobré jídlo ve společnosti svých přátel, rodiny či 

partnera, tak není v tomto případě jejich hlavním cílem. V La Casa Blů hraje jídlo samozřejmě 

jednu ze zásadních rolí, nicméně je potřeba dodat, že se nejedná o jediný faktor, který návštěvníky 

přivádí za účelem „eating out“ právě do La Casa Blů.  

 

 

4.3.1.1 Víkendy 

Během víkendů má život v La Casa Blů různou podobu. Restaurace otevírá v sobotu v poledne, 

v neděli ve 14 hodin odpoledne. Ve všední dny, ani o víkendu nemá La Casa Blů pevně stanovenou 

zavírací dobu. Dokud se hosté baví, popíjí a zůstávají v restauraci, je otevřeno. „Dřív, to se zavíralo i 

ve čtyři ráno, když bylo plno!“ (Jorge Zúñiga Pavlov, 27. dubna 2017). Jedinou podmínkou je 

samozřejmě dodržování nočního klidu po 22. hodině večer.27 Pravdou je, že během mého 

zúčastněného pozorování jsem nezaznamenala žádný přesný algoritmus, na základě kterého by 

bylo možné určit, v jakých časech je restaurace o víkendu obsazená více či méně nebo jaké činnosti 

související s chodem restaurace se odehrávají v konkrétní čas. Z toho důvodu, že se jedná o 

víkendové dny, má restaurace mnoho hostů, nicméně nejedná se o takový ruch a shon, jaký 

restaurace zažívá během doby obědů v rámci pracovních dní. Tento stav však není vždy pravidlem. 

Příkladem může být začátek dubna roku 2017, kdy se v Praze běžel maraton, jehož cíl se nacházel v 

lokalitě nedaleko La Casa Blů. Byla sobota, když jsem do restaurace tento den dorazila, bylo něco 

po 13. hodině odpoledne a restaurace byla doslova přeplněná. Pamatuji si, že jediný, můj oblíbený 

stůl, byl volný. Mnoho účastníků maratonu sem totiž ve větších i menších skupinách zavítalo na 

oběd a pití. Ruch, který zde panoval, se podobal době obědů v rámci pracovního týdne.  

 

„V La Casa Blů je totálně narváno. V Praze se dnes běží maraton, takže je tu hodně lidí z něj. Pěkně 

to tu žije, je tu šílený blázinec a ruch, ale personál to s přehledem zvládá.“ (…) Takhle plnou 

restauraci jsem viděla jen přes obědy během týdne nebo večer, a to dneska není denní menu, jen to 

stálé…“ (terénní poznámky, 1. dubna 2017) 

 

                                                           
27 Právě nadměrný hluk v pozdních večerních hodinách dříve vedl k některým sporům La Casa Blů s Městskou částí 
Prahy 1 o prodloužení nájemní smlouvy a zachování La Casa Blů v jejích prostorách (viz. Kapitola 4.1.1.). 
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Většinou však o víkendu během dne převládá v La Casa Blů  poklidnější atmosféra v tom smyslu, že 

i když je tu více hostů, nevládne tu shon, naopak, lidé posedávají, popíjí, konverzují, relaxují nebo 

slaví… 

 

Nezávisle na dni v týdnu, jsou v restauraci majitel, pan Zúňiga i bývalý vedoucí a spoluzakladatel, 

Pepe pravidelně přítomní, vyřizují zde provozní záležitosti ohledně podniku a zároveň mnohdy 

sami obsluhují hosty.  

 

 

4.3.2 „Fiesta“ aneb když se v La Casa Blů slaví28 

Každodenní chod restaurace bývá čas od času ozvláštněn různými akcemi, které podnik pořádá již 

od svých počátků. V La Casa Blů se dodnes konají různé přednášky, tematické večery nebo 

koncerty.  

 

Největší událostí je každoroční oslava narozenin restaurace. Za dobu svého výzkumu jsem se 

zúčastnila dvou narozeninových oslav podniku. První, devatenácté narozeniny podniku, byly 

zároveň také první zvláštní událostí, které jsem v rámci výzkumu byla svědkem. Tento jedinečný 

zážitek nelze ilustrovat jiným způsobem, než prostřednictvím delšího úryvku z mých terénních 

poznámek: 

 

„už od začátku na mě dýchá úžasná atmosféra. Hraje tu latinskoamerická hudba a všude pobíhají 

dětí známých La Casa Blů. Na dnešek jsou zvýhodněné některé drinky a speciality. Součást krásné 

výzdoby tvoří balonky a lampionky. Na každém stole jsou položené slavnostní škrabošky, které nosí i 

personál. Působí to tady jako pravá fiesta. (…) Je asi deset minut po otevíračce a už jsou obsazené 

všechny stoly. Mezi hosty jsou jak Češi, tak cizinci. Někteří se přímo znají s personálem a 

pravděpodobně se jedná o pravidelné návštěvníky. Uprostřed restaurace, naproti baru je vytvořen 

provizorní taneční parket. (…) Losuje se tombola. Vedlejší stůl vyhrál druhou cenu. Jsou to česko-

španělsky mluvící hosté a o jejich radosti ví hned celá restaurace. Křičí, tleskají a radují se…“ (terénní 

poznámky, sobota 7. listopadu 2015) 

 

                                                           
28 Výraz „fiesta“ znamená v překladu do češtiny „oslava“. 
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O rok později, kdy La Casa Blů slavila dvacáté narozeniny, probíhala oslava v podobném duchu. 

Program byl opět velmi pestrý. Kromě tomboly a DJ, který měl na starosti hudbu, nechybělo ani 

živé vystoupení tanečnic, které v několika vstupech předvedly ukázky latinskoamerických tanců. Při 

vstupu host obdržel kupon na vybrané nápoje zdarma. Doslova během několika minut po otevření, 

byla La Casa Blů plná hostů. Z reproduktorů hrála latinskoamerická hudba, na kterou hosté tančili a 

sangría a tequila tekly proudem. Kolem půlnoci vystoupila skupina hudebníků, tradičních 

mexických mariachi, kteří jen doplnili latinskoamerickou náladu, která zde celý večer panovala. 

Zkrátka byla tato oslava opět „fiestou“ se vším všudy. 

 

Oslava dvacátých narozenin pro mne byla ovšem přeci jen v určitém ohledu odlišnou zkušeností. 

Tentokrát už jsem se totiž i já sama díky souhlasu Pepeho zapojila do příprav oslavy. Restaurace 

měla ten den výjimečně otevřeno pro hosty jen do 14 hodin, a to právě proto, že celé odpoledne 

bylo věnováno přípravám na večer. Já jsem do La Casa Blů dorazila kolem poledne. Z části jsem 

dostala na starosti výzdobu, ozdobila jsem oba vchody restaurace a společně s dalšími 

zaměstnanci jsme pak konfetami a girlandami ozdobili interiér restaurace včetně stolů a židlí. 

Atmosféra celého odpoledne byla laděná do oslavy, všichni jsme se bavili a připravovali se na 

večer. Oslava oficiálně začínala v 19 hodin, kdy se dveře restaurace opět otevřely hostům. Zhruba 

hodinu před oficiálním začátkem oslavy se konala slavnostní večeře jen pro zaměstnance podniku. 

Navzdory náročným přípravám souvisejícím s oslavou probíhala tato večeře v uvolněné náladě, 

zaměstnanci se bavili, jedli, popíjeli a pozvolna začínali slavit. Bez jakýchkoli námitek mě 

zaměstnanci přijali mezi sebe a uvolnili mi další místo k sezení a já se tak mohla na okamžik stát 

součástí jejich „rodiny“. Tak totiž kolektiv zaměstnanců v La Casa Blů působí. Úroveň 

interpersonálních vztahů je samozřejmě mezi jednotlivými zaměstnanci různá, nicméně jak při 

běžném chodu, tak zejména při těchto výjimečných událostech, lze pozorovat „dobré vztahy“, 

které mezi nimi panují. Během této večeře zároveň profesně starší zaměstnanci společně 

reflektovali dosavadní léta restaurace. Těsně před otevřením jsme si všichni společně připili na 

dalších mnoho let úspěšně existence La Casa Blů. 

 

Nutno ovšem zmínit, že za veškerou touto zábavou se skrývají několika týdenní, ne-li měsíční 

náročné organizační přípravy a během samotné oslavy mají zrovna pracující zaměstnanci 

několikanásobně více práce než při běžném chodu. I tak jsou ale schopni si tento výjimečný večer 

užít, bavit se a mít úsměv na tváři.  
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Ačkoliv pro mou osobu byla každá z oslav La Casa Blů, kterých jsem se za dobu svého výzkumu 

zúčastnila, zcela odlišnou zkušeností, v obou případech byla rozpoznatelná jakási sounáležitost ať 

už mezi zaměstnanci, lidmi, kteří mají k podniku vazby nebo hosty. Přeplněná restaurace byla jen 

důkazem toho, jak je podnik oblíbený. Oslavy narozenin v La Casa Blů jsou dějištěm určité 

synchronizace českého a latinskoamerického (hispánského) světa v daném okamžiku… Jak mi řekl 

Pepe, při svém vyprávění o La Casa Blů: „La Casa Blů měla být od počátku oknem mezi českou a 

latinskoamerickou společností“ (Pepe, 18. listopadu 2016). Toto pomyslné „okno“ je při oslavách 

narozenin restaurace otevřené přímo dokořán.  

 

Kromě těchto kultovních akcí se v La Casa Blů konají různé další kulturní události. Mezi ně patří 

Silvestr doprovázený speciálně složeným menu a pestrým programem. Zároveň se v podniku 

konají různá koncertní vystoupení, jedním z doposud posledních byl koncert flamenca v únoru 

2017. Akce nesla podnázev „La noche flamenca“29 a ze strany návštěvníků se těšila poměrně 

velkému úspěchu. V rámci galerie Julia Cortázara se také konají vernisáže k aktuálně vystavovaným 

dílům. O každé akci La Casa Blů informuje veřejnost prostřednictvím sociálních sítí, svých 

webových stránek nebo nápisů na tabulích přímo v restauraci. 

 

 

4.4 La Casa Blů jako kultovní latinskoamerická restaurace v Praze 
 

Vraťme se nyní na okamžik k příběhu La Casa Blů. V její historii několikrát nastaly momenty, kdy 

byla její existence různými vlivy ohrožena. Zároveň ale byla tato restaurace vždy schopna je 

překonat a fungovat dále. Její příznivci ji mnohdy dávali najevo svou přízeň a podporu, kterou lze 

demonstrovat na příkladu „živého řetězu“, který byl vytvořen v roce 2013 za účelem „záchrany“ La 

Casa Blů. Rovněž si můžeme vzpomenout na oslavy narozenin restaurace, při kterých lze také 

spatřovat přízeň a jakousi emoční vazbu hostů k této restauraci. Mohli jsme si tak všimnout, že La 

Casa Blů je pro své hosty jedinečným podnikem. 

 

                                                           
29 V překladu ze španělštiny „noc flamenca“. 
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V čem ale hosté jedinečnost La Casa Blů spatřují? Z jakých důvodů je La Casa Blů pro české hosty 

jakýmsi „lugar que atrae“ neboli místem, které je láká a přitahuje stále znova?  

 

Chtěla bych se nyní věnovat rozhovorům s participanty mého výzkumu. Tato kapitola se bude tedy 

zabývat jejich analýzou a interpretací. Zároveň však v některých momentech doplňuji data 

z rozhovorů o vlastní zkušenost ze zúčastněného pozorování a v nadsázce se tak do určité míry 

stávám pomyslnou dvanáctou informátorkou. 

 

V teoretické části jsem se zabývala fenoménem místa, které je jak v Augého (1999), tak Tuanově 

(Vávra, 2010) teorii určováno vztahem jedince nebo skupiny k němu a významem, který mu 

připisují. Na základě těchto teorií tak přistupuji k La Casa Blů jako k restauraci, která je pro 

informátory a informátorky mého výzkumu, tedy české hosty restaurace, místem. Z tohoto důvodu 

jsem data získaná prostřednictvím rozhovorů nerozdělila do určitých kategorií v pravém slova 

smyslu, nýbrž na místa, která mají pro vzorek mých informátorů a informátorek určitý význam. 

 

 

4.4.1 La Casa Blů jako místo s magickou, nejen latinskoamerickou atmosférou 

Norberg–Schulze (2010) definuje místo na základě atmosféry, kterou vyzařuje (Okénková, 2015). 

Jedinečná atmosféra, která je jednou ze specifických vlastností La Casa Blů, byla při rozhovorech 

skloňována ve všech pádech. Skutečně všichni informátoři a informátorky uvedli atmosféru jako 

jeden z prvních aspektů, díky kterým si restaurace získala jejich oblibu.  

 

„Já nevím, mně to tady prostě přijde jako taková domácí atmosféra. Působí to tady na člověka 

uklidňujícím dojmem a hraje tu hezká hudba.“ (Marcela, 7. března 2017) 

 

„Vracím se sem kvůli atmosféře. Vídávám tu spoustu lidí, kteří se navzájem znají, setkávají se tu 

přátelé. Už jsem tu viděl spoustu oslav a přijde mi to tady jako meeting point lidí, kteří mají blízko 

k hispánské kultuře.“ (Petr, 14. dubna 2017) 

 

Pod pojmem atmosféra je však možné si představit téměř cokoli. V teoretické rovině je význam 

tohoto pojmu obecně známý. Tento termín se ovšem hovorově užívá jako výraz pro „kvalitu 

prostředí“, kterou vnímáme svými smysly (Kotler, 1973-4:50). Atmosféra konkrétního prostředí na 
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nás tak může působit skrze, zrak, sluch, čich a hmat. Chuť je ze zprostředkování percepce 

atmosféry vyloučena (Kotler, 1973-4:50-51). V kontextu restaurací je jejich atmosféra „vlastností“, 

která v posledních letech nabývá na důležitosti. V rámci výpovědí informátorů se tedy v případě La 

Casa Blů jedná například o hudbu, která v restauraci hraje, výzdobu nebo celkovou podobu 

interiéru a prostředí podniku.  

 

„Všichni sem chodívali kvůli hudbě, bylo to místo setkávání. (…) I ta výzdoba je tady specifická, když 

máš vztah k cestování. (…) Taky se mi tady líbí, že to tu není sterilní prostor, ale má to tady duši.“ 

(Adriana, 15. dubna 2017) 

 

„Líbí se mi, že restaurace není luxusní, ale v jejich stylu lidová…“ (Petr, 14. dubna 2017) 

 

„Mám tu rád to prostředí, líbí se mi i ta architektura tady, jak je to do takového „u“ a není to tady 

nic naškrobenýho. A taky kamkoli se tady člověk podívá, tak všude je něco zajímavého!“ (Luboš, 13. 

května 2017) 

 

Konkrétně u Luboše bylo patrné, jak si zdejší atmosféru a prostředí užívá. V den našeho rozhovoru 

si objednal zapečené nachos a Pepsi Colu. V klidu si vychutnával nachos a pozoroval ruch 

v restauraci. Později mi při rozhovoru prozradil, že právě nachos a Pepsi Cola jsou v La Casa Blů 

jeho tradičním tandemem, který si zde objednává pokaždé. Luboš však není jediným z hostů, který 

má v La Casa Blů své oblíbené jídlo, za kterým se do restaurace vrací. Tato otázka si však zaslouží 

samostatnou podkapitolu, která se bude zabývat významem La Casa Blů právě v kontextu 

nabízených a mezi hosty oblíbených pokrmů.30 

 

Naznačila jsem, že někteří informátoři a informátorky – Marcela, Petr, Adriana i Luboš oceňují 

hudbu, která v La Casa Blů hraje. Právě autentická hudba představuje jeden z prvků, který dodává 

restauraci její „latinskoamerické kouzlo“. Při mých návštěvách restaurace jsem jen málokdy slyšela 

v podniku znít jinou hudbu, než právě latinskoamerickou. Samozřejmě záleží na tom, kdo v daný 

den hudbu v restauraci pouští, na jeho vkusu a rozpoložení. Označením latinskoamerická hudba 

mám na mysli v tomto případě hudbu interpretů z tohoto regionu. V La Casa Blů můžeme slyšet 

starší písně, poklidnější melodie, jindy v podniku zní nejnovější hity takzvaného latin popu, které 

                                                           
30 Viz. Kapitola 4.4.2. 
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dnes už nejen v Latinské Americe obsazují první příčky hitparád. Často zde také hraje hudba 

v rytmu typické kubánské salsy31 nebo dominikánské bachaty32. Při svém pozorování v podniku 

jsem si zároveň všimla, jak si sami zaměstnanci, hlavně ti latinskoamerického původu, některé 

písně polohlasem zpívají. Mnohokrát jsem se k nim připojila. Pecotić ed. (2014) prostřednictvím 

dotazníkového šetření v restauracích v Dubrovníku zkoumala, jak jednotlivé aspekty restaurace 

ovlivňují spokojenost zákazníka. Ve své studii společně se svým výzkumným kolektivem zjistila, že 

hudba je druhým nejdůležitějším faktorem, který má na spokojenost zákazníka vliv (Pecotić, ed., 

2014:13). La Casa Blů je ovšem vzhledem ke svému charakteru specifickým případem. 

 

S kultovní latinskoamerickou atmosférou podniku se někteří informátoři a informátorky ztotožňují.  

Marcela, Petr, Adriana a Heidi navštěvují La Casa Blů mimo jiné právě kvůli jejímu 

latinskoamerickému charakteru. Skrze La Casa Blů tak někteří hosté vyjednávají svou identitu 

vztahující se k Latinské Americe. Vztah k hispánskému světu byl však u různých hostů formován 

odlišnými způsoby. Hrálo zde roli například studium španělského jazyka nebo záliba v cestování a 

poznávání nových kultur. Cesta, která mě dovedla k náklonnosti k tomuto regionu, je z části 

nastíněna v úvodu práce.  

 

„Líbí se mi, jak se tu střídá čeština se španělštinou, protože mám ke španělštině blízko.“ (Marcela, 7. 

března 2017) 

 

 „Líbí se mi tady to jejich autentický hispánský prostředí a je mi tu velmi příjemný personál, stejně 

jako jsou mi příjemní Španělé, když jsem ve Španělsku.“ (Petr, 14. dubna 2017) 

 

Zároveň je ale podstatné upozornit, že vztah hostů k restauraci není podmíněn jejich náklonností 

k hispánskému světu. Příkladem mohou být informátoři Luboš, Bruno nebo Pavel, kteří nedisponují 

hlubším zájmem o Latinskou Ameriku nebo španělský jazyk. Luboš v rámci rozhovoru pouze 

podotknul, že se mu líbí, když se v La Casa Blů někdy večer tančí salsa. 

 

                                                           
31 Vybavuji si jednu ze svých návštěv, kdy v La Casa Blů hrála píseň v rytmu salsy s názvem Un Montón de Estrellas 
(volně přeloženo Modré z nebe) a protože jsem píseň znala, začala jsem si jí pobrukovat. Po chvíli se ke mně přidala 
žena, která seděla u stolu, kde většinou sedává personál, bylo vidět, že se se zaměstnanci La Casa Blů zná a hovořila 
španělsky. Pociťovala jsem zvláštní moment souznění, necítila jsem žádný stud a ostýchavost, jen tak jsme si 
pozpěvovaly naši oblíbenou píseň, která se rozléhala po prostoru restaurace, aniž bychom se znaly. 
32 Druh párového tance pocházející z Dominikánské republiky. 
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Dalším dílem do mozaiky reprezentující atmosféru La Casa Blů, který byl mezi informátory jedním 

z hlavních témat, je personál. Kvalita obsluhy v kladném smyslu se ve výpovědích informátorů a 

informátorek objevovala opakovaně.  

 

„Když se řekne La Casa Blů, první, co mi vytane na mysli, je milá a ochotná obsluha. Nikdy 

jsem se tu nesetkal s žádnou arogancí.“ (Patrik, 22. března 2017) 

 

Obsluha hraje obecně v pohostinství jednu ze zásadních rolí, a často se přímo podílí na pověsti 

celého podniku a může zároveň pozitivně i negativně ovlivňovat jeho návštěvnost. Při rozhovorech 

s hosty jsem se ani v jednom případě nesetkala s negativní reakcí na obsluhu v La Casa Blů.  

 

„Personál tady je moc milý, usměvavý a poradil mi s jídelníčkem.“ (Eva, 15. dubna 2017) 

 

„Personál mi tu ochotně vysvětlil jednotlivé druhy tequil a já je teď postupně ochutnávám a 

zkouším!“ (Petr, 14. dubna 2017)  

 

Zaměstnanci tedy na atmosféře podniku ve značné míře participují. Jejich povětšinou 

bezprostřední, ale vždy velmi slušné a vstřícné vystupování má velmi pozitivní vliv jak na 

atmosféru, tak běžný chod restaurace. Hispánští zaměstnanci mezi sebou většinou komunikují ve 

španělštině, nicméně s hosty vždy hovoří v jazyce českém. Pokud se ovšem jedná o cizince, 

využívají anglický jazyk, případně svou rodnou španělštinu, pokud se jedná o hosty ze Španělska či 

Latinské Ameriky. Často jsem se také setkala s tím, že zaměstnanci, kteří zrovna neměli směnu, se 

přišli do La Casa Blů naobědvat nebo jen pozdravit své kolegy, protože měli cestu kolem podniku. 

Toto vše naznačuje, že oni sami mají k podniku svůj vztah a vazby.  

 

Zásluhu na tom, jak zaměstnanci přistupují k hostům, má zcela jistě i filosofie pana Zúñigy. Zastává 

názor, že „gastro podnik není spojený jen s tím, co pijete a jíte“ (27. dubna 2017). Od samého 

počátku bylo přáním zakladatele restaurace, aby se tu lidé cítili jako doma. Učí tedy své 

zaměstnance, aby hosty „neotravovali“, aby konzumovali. „Pokud někdo sedí celý odpoledne u 

jednoho piva a třeba si čte, tak ať“ (Jorge Zúñiga Pavlov, 27. dubna 2017). 
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Z kapitoly věnované aktérům restaurace vyplývá, že hosté se sami na atmosféře restaurace také 

podílí a jejich různorodost její prostředí zpestřuje.33  

 

„Já znám třeba hodně cestovatelů, co sem rádi chodí, protože je to tady multikulturní a setkávají se 

tu s cizincema a navíc, když se podíváš, tak tady jsou různí lidé. Jsou tu starší lidi, ale i děti. Koukej, 

tady pod náma sedí babička, tamhle běhá děcko. Je to tady prostě taková vesnice, vesnice ve 

městě.“ (Adriana, 15. dubna 2017) 

 

Na základě výpovědí informátorů můžeme vidět, že restaurace se od okolních podniků odlišovala a 

odlišuje v mnoha směrech. Při našem rozhovoru označil Patrik La Casa Blů za „malý kulturní 

fenomén“ (22. března 2017). Viktorie, Pavel i Bruno se shodli na tom, že v době, kdy La Casa Blů 

navštěvovali pravidelně, byla zkrátka mezi ostatními podniky „něčím jiným“: 

 

„Měla jsem strašně ráda tu atmosféru, po revoluci to bylo něco novýho.“ (Viktorie, 23. března 2017) 

 

„Líbilo se nám, že se snažili vyčlenit. Vyhovovalo nám, že to není klasická putika, ale zároveň jsme na 

to stále měli.“ (Bruno, 21. března 2017) 

 

„Bylo to v tý době prostě něco jinýho. Ty rozvrzaný stoly a tak, já mám vůbec takový podniky rád. 

Hlavně to taky nebyla žádná hospoda s upocenýma dědkama, který tam sedí od rána a zároveň to 

přitom nebyla luxusní restaurace jako ty v okolí.“  (Pavel, 23. května 2017) 

 

Díky svým častým návštěvám si někteří hosté v restauraci oblíbili konkrétní místa k sezení. Viktorie 

i Pavel měli v oblibě stoly na „pódiu“ u okna. Pavlovi se při našem rozhovoru vybavilo několik 

vtipných historek o tom, jak se mu téměř při každé návštěvě v La Casa Blů, kdy s přáteli sedávali 

právě na tomto místě, podařilo na hosty sedící pod nimi vylít sklenici piva – „no a to se mi stalo 

snad stokrát!“ (Pavel, 23. května 2017). Pokud není obsazené, na stejné místo při svých návštěvách 

restaurace usedá i Patrik. Oblíbil si stůl na „pódiu“ naproti kuchyni. Líbí se mu, že si zde může 

v klidu vyřizovat korespondenci, ale rovněž rozjímat a pozorovat život v restauraci.  

 

 

                                                           
33 Viz. Kapitola 4.2. 
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4.4.2 La Casa Blů jako místo, kde se dobře najíst 

Dalším, zásadním faktorem ovlivňujícím opakované navštívení restaurace jsou mezi dotazovanými 

informátory a informátorkami samozřejmě pokrmy a nápoje, které La Casa Blů nabízí. 

Informátorka ze skupiny studentů, kteří La Casa Blů často navštěvují, Iveta, ohodnotila restauraci 

slovy: „Z pražskýho výběru je to asi nejlepší latinskoamerická restaurace!“ (11. dubna 2017). 

Takové hodnocení je ovšem velice subjektivní a je potřeba na něj nahlížet s určitým kritickým 

odstupem. 

 

Ačkoli je zde nabídka jídel pestrá, většina informátorů, podobně jako Luboš, se sem vrací za stále 

stejnými jídly. Mezi nimi jsou bez pochyby na prvním místě zapečené nachos, fajitas, tacos a 

quesadillas na různé způsoby. Navíc má několik dalších hostů také svůj tandem jídla a nápoje, 

který si zde pravidelně objednává: „Pro mě vedou vždycky tacos a margarita!“ (Iveta, 11. dubna 

2017). Výjimkou nejsem ani já, jakožto pomyslná dvanáctá informátorka. Má oblíbená kombinace 

již nejspíše nepřekvapí, mé gurmánské srdce si totiž rovněž přivlastnily zapečené kuřecí nachos, 

obvykle ve spojení s Mojitem, pivem nebo domácím ledovým čajem. Patrik navíc při našem 

rozhovoru velmi chválil kvalitu polévek, které La Casa Blů nabízí v rámci svého poledního menu. 

 

„Dávám si tu vždycky typicky quesadillu na různé způsoby podle nabídky. Ale mají tu výborné 

polévky – ta dneska, tlalpeňo, s avokádem a kuřecím masem, ta byla výborná!“ (Patrik, 22. března 

2017. 

 

„Já jsem tu poprvé měla hovězí fajitas a ty jsem si tu zatím dala vždycky. Zatím jsem nic jiného 

nezkoušela, protože fajitas tady mají opravdu moc dobrý.“ (Heidi, 14. dubna 2017) 

 

„Dávám si tady moje oblíbené hovězí fajitas, kuřecí quesadillu a zapečené nachos. A taky tady mám 

svojí oblíbenou tequilu – Corralejo Blanco!“ (Petr, 14. dubna 2017) 

 

Pro Luboše jsou dnes tradicí zapečené nachos a Pepsi Cola, ale když jeho kroky poprvé do La Casa 

Blů vedly, jeho motivem bylo „hledání nové kuchyně“ (Luboš, 13. května 2017). I já jsem se s naším 

klubem milovníků mexického a tex-mex jídla snažila při naší návštěvě této restaurace najít „něco 

nového“. Současná společnost má totiž o nové jídlo zájem. Při setkání s ním však váhá, uvažuje o 

něm, přeje si být ubezpečena o jeho kvalitě, snaží se ho zařadit do známých chuťových kategorií a 
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na závěr ho buď sní, nebo ne (Freedman, 2008:333). Návštěvu exotické restaurace tak Freedman 

vnímá mimo jiné jako rozšiřování kulinářských znalostí a zároveň určuje naše „dva základní postoje 

k novému jídlu a exotickým chutím“, a to fascinaci a nedůvěru (ibid.).  

 

Také Adriana, která La Casa Blů navštěvuje více než šestnáct let, při našem rozhovoru reflektovala, 

že dříve, se v okruhu jejich přátel „chodilo do La Casa Blů primárně za tex-mex jídlem“, a to 

převážně za proslulými nachos, které zůstávají legendou dodnes a které si v La Casa Blů Adriana 

dává pokaždé. Konkrétně volí variantu s kuřecím masem, zpravidla v kombinaci s Mojitem.  

 

Mezi nápoje, které jsou mezi dotazovanými hosty oblíbené, patří koktejly Margarita, Mojito, různé 

druhy tequily, pivo, ale také domácí ledový čaj, který Marcela při našem rozhovoru zhodnotila 

slovy: „Kromě goudový quesadilly s kapari mi taky moc chutná ten domácí ledový čaj, po něm bych 

se utloukla!“ (7. března 2017). Paní Eva oceňuje nabídku piva, která se v La Casa Blů obměňuje: 

„…a taky tady točí černé pivo a to mají málokde!“ (Eva, 15. dubna 2017). 

 

Pavel a Bruno se zároveň ve svých výpovědích shodli na tom, že v dobách, kdy studovali a 

restauraci navštěvovali intenzivně, pro ně byly rozhodující i různé výhodné nabídky (takzvané 

Happy Hours)34 na nápoje a pokrmy. Pavel si zde vždy objednával chili con carne, které dodnes 

označuje za „bezkonkurenčně nejlepší, jediný, co bych mu vytknul, bylo, že skoro nikdy nepálilo, ale 

vždycky bylo dobrý!“ (Pavel, 23. května 2017). Bruno také o La Casa Blů hovořil jako o „student 

friendly“ restauraci neboli podniku vhodnému pro hosty z řad studentů. „Bylo to takové místo, 

kam se mohl člověk jít najíst, učit, ale i klábosit, obecně to byla restaurace příznivá pro studenty“ 

(Bruno, 21. března 2013).  

 

 

4.4.3 La Casa Blů jako místo, kde se točili Samotáři 

Tak, jako se slávě těšil a stále těší kultovní český snímek Samotáři, stejně tak se díky němu 

proslavila i La Casa Blů, jejíž prostory se ve filmu objevily. Bruno, Diana i Luboš uvedli film Samotáři 

jako jeden z důvodů, proč La Casa Blů navštěvují. Například Luboš mi při našem rozhovoru sdělil, 

                                                           
34 Takzvané Happy Hours neboli „Horas felices“ nabízí La Casa Blů i v současnosti od 14:30 do 17:30 hodin. Týkají se 
nabídky nápojů, které jsou v tomto časovém rozmezí nabízeny za zvýhodněnou cenu.  
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že film Samotáři byl dalším z impulsů, proč restauraci vůbec poprvé navštívil, protože „chtěl vidět, 

jak to v restauraci skutečně vypadá.“ (Luboš, 13. května 2017).  

 

La Casa Blů je tak s tímto snímkem už navždy spojena a možná i díky „nesmrtelnosti“ tohoto filmu 

bude stále lákat nové hosty, kteří se po jeho zhlédnutí budou chtít podívat, jaká La Casa Blů ve 

skutečnosti je, podobně jako Luboš, Bruno nebo Diana. 

 

O spojitosti La Casa Blů a tohoto filmu hovořil při našem rozhovoru i Pavel, který naopak 

zdůrazňoval, že restauraci nenavštěvoval proto, že se zde Samotáři natáčeli, ačkoli to bylo dle jeho 

slov v té době populární. Jako jeden z mála ze svého okolí totiž restauraci znal již dříve. 

 

 

4.4.4 La Casa Blů jako místo setkávání 

U většiny informátorů a informátorek můžeme pozorovat společný jev, a to, že návštěvy La Casa 

Blů pro ně představují nebo představovaly určitý rituál, rituál setkávání.  

 

Pro Bruna i Pavla a jejich spolužáky a přátele představovala La Casa Blů v dobách jejich studií na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy jakési útočiště, kam se uchylovali během pauzy mezi 

přednáškami nebo po skončení výuky. Bruno se v La Casa Blů také scházel se svým diskusním a 

právnickým spolkem.  

 

Pro Pavla byla La Casa Blů místem setkávání při různých příležitostech, slavili zde s přáteli 

narozeniny, sledovali hokej, převážně však restauraci navštěvovali přes den, nebyli primárně 

večerními návštěvníky.  

 

„Kolikrát jsme tam ráno šli na snídani před přednáškou, no a pak jsme tam nakonec zůstali celej den. La 

Casa Blů byla takovej náš podnik [myšleno studentů Právnické fakulty UK], lidi z fildy nebo DAMU 

chodili ještě hodně do Hanny Banny.“ (Pavel, 23. května 2017.)  

 

Patrik byl sice studentem právě „fildy“ neboli Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, nicméně 

podnikem, který navštěvoval se svými přáteli z fakulty, byla rovněž La Casa Blů. Poprvé sem zavítali 

z prostého důvodu – La Casa Blů byla zkrátka v blízké lokalitě jejich školy, nicméně se jim zde tolik 
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zalíbilo, že se návštěva této restaurace stala jejich tradicí. Dodnes zde s přáteli pořádají „studijní 

srazy“ (Patrik, 22. března 2017). 

 

Tak jako se v La Casa Blů setkávali se svými přáteli v době svých studií hosté Pavel a Bruno, za 

podobným účelem navštěvují La Casa Blů i studentky Diana, Taťána a Iveta. Adriana navštěvuje 

restauraci zpravidla také ve společnosti svých přátel za účelem „posedět a pokecat“ (Adriana, 15. 

dubna 2017). Luboš, který se profesně představil jako „filmař na volné noze“ se zde schází někdy o 

víkendových večerech s přáteli z branže a vymýšlí tu společně náměty na scénáře. I Viktorie se 

v restauraci scházela pravidelně se svými přáteli, v rámci takzvané „barové turistiky“, jejíž poslední 

zastávkou byla právě La Casa Blů. „Vždycky to pro mě byla úplně jiná dimenze, odreagovala jsem se 

tam a přišla jsem na jiné myšlenky. Hlavně při každé z našich návštěv se nám tam něco přihodilo, 

nějaká historka. Třeba jednou jsme tam potkali lidi z jedný kapely a pak jsme s nima šli i na jejich 

zkoušku. Pak už jsme je ale nikdy neviděli “ (Viktorie, 23. března 2017).  

 

La Casa Blů je tak místem pro různé druhy setkávání, ať už ta plánovaná či náhodná. Rituál 

setkávání v La Casa Blů by však byl stěží možný, kdyby tato restaurace nebyla zároveň místem 

s magickou, nejen latinskoamerickou atmosférou, místem, kde se dobře najíst a v případě 

některých hostů i místem, kde se natáčeli proslulí Samotáři. Kdyby totiž hosté neinklinovali 

k atmosféře, kterou La Casa Blů vyzařuje nebo kdyby neměli v oblibě pokrmy, které restaurace 

nabízí, stěží by se dalo předpokládat, že budou mít zájem se zde sejít se svými přáteli, partnery či 

rodinou. Místo, kterým La Casa Blů je, je tak utvářeno prostřednictvím všech těchto míst a 

vzájemným propojením jejich prvků. 

 

 

4.4.5 La Casa Blů jako místo stírající bariéry 

V předchozí kapitole jsme postupně, se zaměřením na české hosty restaurace, odkrývali jednotlivé 

významy, které pro ně La Casa Blů jako místo představuje. V této, poslední kapitole mé práce, bych 

chtěla nastínit ještě jeden význam restaurace, její vlastnost, kterou nám dokazuje již tolikrát 

zmiňovaný multikulturní charakter podniku společně s její dlouholetou, mnohokrát znova 

vybojovanou, existencí.  
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Připomeňme si nyní, s jakou vizí byla La Casa Blů před více než dvaceti lety založena. Měla se stát 

útočištěm pro všechny, kdo se zde budou cítit jako doma. Časem se La Casa Blů útočištěm 

skutečně stala, a to pro zcela rozdílné aktéry, bez ohledu na jejich etnicitu, jazyk, kterým hovoří 

nebo věk. Zároveň můžeme na tuto skutečnost nahlížet z opačné strany. La Casa Blů se mezi lidmi 

uvnitř české společnosti stala výjimečným podnikem, ačkoli její zakladatelé pochází z Latinské 

Ameriky. „Ghettový“ pud, který by zde bylo možné vzhledem k původu zakladatelů očekávat, však 

restaurace překonala, zároveň si ale mezi mnoha restauracemi s podobným konceptem, zachovala 

svojí autenticitu a naprostou jedinečnost. Stalo se z ní místo, které stírá bariéry, a to ve dvojím 

rozměru. Bariéry mezi společnostmi, i mezi jedinci. 

 

Adriana při našem rozhovoru označila La Casa Blů za „vesnici, vesnici ve městě“ (Adriana, 15. 

dubna 2017). Náš rozhovor probíhal v sobotu, v odpoledních hodinách, na „pódiu“ u okna. U stolu 

pod námi seděla česká rodina, o několik stolů dál seděl španělsky hovořící muž s malým, zhruba 

dvouletým chlapcem… „Já už jsem tady zažila různé situace, v La Casa Blů se pořád něco děje…lidi 

si tu umí užívat, někdo pije tequilu, někdo jí, někdo si povídá. (…) Jsou tu starší lidi, ale i děti. 

Koukej, tady pod náma sedí babička, tamhle běhá děcko. Je to tady prostě taková vesnice, vesnice 

ve městě“ (Adriana, 15. dubna 2017). Adriana těmito pár slovy, pravděpodobně nevědomky, 

vystihla tuto, velmi podstatnou, stránku La Casa Blů. O skutečnosti, že se v restauracích, jakožto 

postmoderních institucích, setkávají rozdílní lidé bez ohledu na jejich různorodé charakteristiky, 

jsme již několikrát hovořili (Berris, Sutton, 2007). V případě La Casa Blů má ovšem tento rys, 

typický pro restaurace v dnešní době, jistý přesah. Málokterý podnik totiž disponuje schopností 

své hosty určitým způsobem sblížit. Vyvolat v nich pocit sounáležitosti, který je až magicky 

nakažlivý. Můžeme si opět vzpomenout na narozeninové oslavy v restauraci nebo na zážitky 

Viktorie, která při našem rozhovoru vzpomínala na to, jak „v La Casa Blů vždycky s přáteli někoho 

poznali“ (Viktorie, 23. března 2017). Kromě kapely, se kterou se pak s přáteli vypravila na jejich 

zkoušku, si dále vybavila jeden večer, kdy si psala vzkazy na ubrousky s mužem od vedlejšího stolu, 

aniž by se s ním někdy dříve setkala.  

 

Na půdě La Casa Blů tak všechny bariéry či hranice mezi lidmi takřka mizí. Zároveň jsem výše 

naznačila, že mizí i bariéry mezi společnostmi. Tato latinskoamerická a tex-mex restaurace léta 

působí jako místo, kde se česká a latinskoamerická společnost střetává a prolíná. Zcela přirozeně 
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zde každý den vstupují do interakce nejen čeští hosté s latinskoamerickým personálem a obecně 

s latinskoamerickým prostředím restaurace, bez předsudků, bez hranic.  

 

La Casa Blů je tedy v nadneseném významu skutečně jakousi „vesnicí“ a to nejen tou španělskou 

pro české hosty, o které mluví její motto. Na vesnici k sobě mají většinou lidé blízko, obvykle je 

spojuje společná historie vesnice a jakkoli jsou zde od sebe lidé odlišní, jejich soužití je zde zcela 

přirozeným jevem. Taková je i La Casa Blů. Viděli jsme, že mnoho aktérů navštěvuje La Casa Blů již 

celou řadu let, zná tak její historii, zažila La Casa Blů v dobrých, i horších časech, a to vše zde hosty i  

společnosti stmeluje. 
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5. ZÁVĚR 
 

Když jsem na jaře roku 2015 jela s přáteli poprvé do La Casa Blů na náš další „tex-mex“ večer, 

netušila jsem, že během následujících pár minut objevím místo, které se pak o několik měsíců 

později stane tématem mé bakalářské práce.  

 

Na více než rok a půl se tak La Casa Blů stala mým výzkumným terénem. Ačkoli byly mé pravidelné 

návštěvy v restauraci spojeny s povinnostmi výzkumu a bakalářské práce, žádným způsobem to 

neovlivnilo mé vnímání restaurace. Jako mnoho jiných, o kterých jsem v práci hovořila, jsem v La 

Casa Blů našla útočiště pro svou duši prahnoucí po čemkoli spojeném s hispánským regionem, a 

v podstatě se tak příjemné spojilo s užitečným. 

 

Cílem mého etnografického výzkumu bylo zmapovat, jakým způsobem probíhá každodenní život 

v této restauraci a jakými typy aktérů je prostředí této restaurace utvářeno a jaké je jejich jednání 

v kontextu restaurace La Casa Blů. S ohledem na kultovní charakter tohoto podniku jsem zároveň 

chtěla zjistit, co dělá z této restaurace oblíbený podnik pro své hosty. Zaměřila jsem se konkrétně 

na českou klientelu, která se, jak jsme viděli, již několikrát zasloužila o dlouholetou existenci La 

Casa Blů. V jádru mě tedy zajímala povaha restaurace, jejíž rysy jsem se snažila odhalit.  

 

La Casa Blů jsme poznali ve dvou vzájemně se prolínajících rovinách. Pozorovali jsme její život sám 

o sobě, jeho dynamiku, různorodé aktéry restaurace a její prostředí, jako jednotlivé prvky působící 

na její povahu. Zároveň jsme se krátce seznámili s jejím příběhem, který v povaze této konkrétní 

restaurace představuje jednu ze zásadních rolí. Při pozorování každodenního, běžného chodu La 

Casa Blů jsme viděli, že její charakter se během dne mění. Stává se z ní rušná restaurace plná 

„obědových“ hostů, kteří sem přicházejí za účelem rychlé konzumace jídla, zároveň se pak mění na 

poklidnou hospůdku, poskytující svým hostům místo pro odpočinek a později, večer, je opět tou 

rušnou restaurací, kam si lidé přicházejí vychutnat dobré jídlo a jedinečnou atmosféru. Kromě této 

stránky La Casa Blů jsme ovšem pozorovali i dění v ní při zvláštních událostech, které se zde konají, 

zejména pak při oslavách výročí jejího otevření, kde jsme asi nejzřetelněji mohli pozorovat vazby 
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stalých hostů k této kultovní restauraci. Postupně jsme se tedy dostali k hostům podniku a jejich 

vztahu k La Casa Blů, oné pomyslné druhé linii výzkumu. Současně jsme tak La Casa Blů poznali 

skrze významy míst, která pro své hosty představuje. Každé z nich je něčím specifické, jedinečné, 

vzájemně se však propojují a vytváří tak jeden celek, jedno místo, jednu La Casa Blů. La Casa Blů, 

která si „na nic nehraje a nikdy si na nic nehrála“ (Adriana, 15. dubna 2017). La Casa Blů nemusela 

nikdy uměle vytvářet autentické prostředí jako mnoho etnických restaurací v dnešní době. 

Takovým místem, jakým je, je ze své podstaty, díky svému příběhu, svým zakladatelům, aktérům, 

díky podobě svého prostředí, díky vztahu svých hostů, kteří se sem stále vrací jako domů, do své La 

Casa Blů… 

 

V úplném závěru své práce, bych chtěla ve stručnosti představit směry, jakými by se mohl výzkum 

v La Casa Blů dále ubírat. V úvodu práce jsem totiž naznačila, že těchto možností, na co výzkum 

v této konkrétní restauraci zaměřit, je více. Zcela jistě by bylo zajímavé zkoumat restauraci 

z perspektivy zaměstnanců, zejména těch nepocházejících z České republiky a zohlednit ve 

výzkumu formování jejich identity v českém prostředí. Dále si myslím, že vzhledem k rozmanité 

nabídce pokrmů v restauraci, by mohla být přínosem studie věnovaná antropologii chuti 

zákazníků.  Dále by pak určitě bylo zajímavé vést výzkum podobným směrem jakým jsem ho vedla 

já, ovšem se zaměřením na „latinos“ neboli Latinoameričany žijící v Praze, kteří La Casa Blů 

navštěvují a podrobněji se zabývat jejich vztahem k této restauraci, který jsem ve své práci 

nastínila.  

 

Mnoho dalších možností, jakým směrem výzkum v La Casa Blů vést, však zůstává stále 

nevyřčených… 

 

 

 

 

 

 

 



- 62 - 
 

6. BIBLIOGRAFIE 
 

6.1 Použitá literatura 

 AUGÉ, Marc, UHDEOVÁ, Jitka a Jarmila VOJTOVÁ, ed. Antropologie současných světů. Přeložila 
Ivana HOLZBACHOVÁ. Brno: Atlantis, 1999. ISBN 80-7108-154-X. 

 

 BERISS, David a David E. SUTTON. The restaurants book: ethnographies of where we eat. 
English ed. New York: Berg, 2007. ISBN 9781845207557. 

 

 BRITTIN, Helen Clark. The food and culture around the world handbook. Boston: Prentice Hall, 
c2011. ISBN 0-13-507481-9. 
 

 CROWTHER, Gillian. Eating culture: an anthropological guide to food. University of Toronto 
Press, Higher Education Division. 2013. ISBN: 978-1-4426-0466-7. 
 

 DVOŘÁKOVÁ, Tereza, STÖCKELOVÁ, Tereza a Yasar ABU GHOSH, ed. Etnografie: improvizace v 
teorii a terénní praxi. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. Studijní texty 
(Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-148-0. 
 

 FREEDMAN, Paul H., ed. Jídlo: dějiny chuti. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1847-0 
 

 HAMMERSLEY, Martyn. a Paul ATKINSON. Ethnography: principles in practice. 3rd ed. New 
York: Routledge, 2007. ISBN 0-203-94476-3. 
 

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-
7367-040-2. 
 

 HODOUŠEK, Eduard. Slovník spisovatelů Latinské Ameriky: Argentina, Bolívie, Brazílie, 
Dominikánská republika, Ekvádor, Guatemala, Haiti, Honduras, Chile, Kolumbie (..). Praha: 
Libri, 1996. ISBN 8085983109. 
 

 JONES, Sheryn R. Classic Tex-Mex and Texas cooking: authentic recipes with big, bold flavors. 
Highland Village, Tex.: Cookbook Resources, c2004. ISBN 978-1-931294-63-8. 
 

 LOVERA, José Rafael. Food culture in South America. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2005. 
ISBN 0-313-32752-1. 
 

 LOFLAND, Lyn H. A world of strangers: order and action in urban public space. New York: Basic 
Books, 1973. ISBN 0-465-09242-X. 
 

 POSPĚCH, Pavel. Městský veřejný prostor: interpretativní přístup. In: Sociologický 
časopis/Czech Sociological Review, Vol. 49, No. 1, s. 75-100, 2013. 
 



- 63 - 
 

 OKÉNKOVÁ, Věra. Využití konceptů míst v antropologii a příbuzných vědách. In: Lidé 
města/Urban people. 17/2015, s. 513-527, 2015. 
 

 SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum: Praktická příručka. Přeložil Martin 
ŠTULRAJTER. Bratislava: Ikar, a.s., 2005. ISBN 80-551-0904-4. 
 

 SOLIS, Shirley. Not just tacos: a journey into the world of authentic Latin American cuisine. 
Homestead, FL: Avoley Pub, 2012. ISBN 978-0-9829826-1-7. 
 

 SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Nakladatelství 
Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2567-6. 
 

 SPRADLEY, James P. Participant observation. New York: Holt, Rinehart and Winston, c1980. 
ISBN 0-03-044501-9. 

 

 VÁVRA, Jaroslav. Jedinec a místo, jedinec v místě, jedinec prostřednictvím místa. Geografie, 
115, č. 4, 461-478, 2010. 
 

 ¡Viva la vida!, aneb, Žhavá jídla z Mexika až do Chile. Praha: Burda Praha, spol. s r.o., 2015. 
Apetit na cestách. ISBN 978-80-87575-44-4. 
 

 WARDE Alan a Lydia MARTENS. Eating out social differentiation, consumption, and pleasure. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2000. ISBN 0-511-01162-8. 
 

 WILSON, Anne. Cocina tex-mex. Köln: Könemann, 2000. ISBN 3-8290-3154-8. 
 

 ZÚÑIGA PAVLOV, Jorge. La Casa Blů: historias del bajomundo latinoamericano : historky z 
jihoamerického podsvětí. Praha: Garamond, 2006. ISBN 80-86955-49-4. 

  
 

6.2 Bakalářské práce 
 

 REPČÁKOVÁ, Jana. Bolívijci v české společnosti: bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, Filosofická 

fakulta, Ústav etnologie, 2014. 42. l., 6 l. příl. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Zuzana Korecká 

 

 SOCHROVÁ, Martina. Etnické kuchyně: Případová studie v Praze 2: bakalářská práce. Praha: Univerzita 

Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2008. 34 l., 3 l. příl. 

Vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.  

 



- 64 - 
 

 PEŠKOVÁ, Zuzana. DINING OUT – Antropologický pohled na gastronomii v Česku: případová studie 

jedné pražské restaurace: bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

sociologických studií, 2015. 34 l. Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 

 

 

6.3 Online dostupné zdroje a literatura 

 

 EZZEDINE, P., HEŘMANSKÝ, M., NOVOTNÁ, H. a kol., (n. d.). Etika ve společenskovědním výzkumu. 

E_Úvod do společenskovědních metod. Online. Dostupné z: 

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614/ [cit. 2017-05-17]. 

 

 FOREJTOVÁ, Irena. 2014. Tequila – nápoj s neobyčejnou historií. In: www.exoticky.cz. Online. Word 

Press. Online. Dostupné z: http://exoticky.cz/zijeme/tequila-napoj-neobycejnou-historii/)  

 

 HEŘMANSKÝ, Martin. 2009/2010. Techniky sběru dat – Pozorování. E_Úvod do společenskovědních 

metod. Online. Dostupné z: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614/ [cit. 2017-05-15]. 

 

 HEŘMANSKÝ, M. 2009/2010. Redukce a analýza dat. Úvod do společenskovědních metod. Online. 

Dostupné z: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614/ [cit. 2017-05-17]. 

 

 KOTLER, Philip. Atmospheric as a Marketing Tool. vol 49, n. 4. Winter 1973-1974. [cit. 2017-05-28].  

Dostupné z: 

http://belzludovic.free.fr/nolwenn/Kotler%20%20Atmospherics%20as%20a%20marketing%20tool%20

%20(cit%C3%A9%20171)%20-%201973.pdf 

 

 NOVOTNÁ, Hedvika. 2009/2010. Kvalitativní strategie výzkumu. Úvod do společenskovědních metod. 

Online. Dostupné z: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614/ [cit. 2017-05-15]. 

 

 PECOTIĆ, Marja, ed. Interior Design in Restaurants as a Factor Influencing Customer Satisfaction. 

RIThink, vol. 4, pp. 10-14. 2014. Online.  [cit. 2017-05-27]. Dostupné z: 

http://www.rithink.hr/brochure/pdf/vol4_2014/10-14.pdf 

 

 PRUITT, Sarah. 2015. Tracing the History of Tex-mex. In: www.history.com Online. A+E Networks Corp. 

[cit. 2017-05-14]. Dostupné z:  

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614/
http://exoticky.cz/zijeme/tequila-napoj-neobycejnou-historii/
http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614/
http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614/
http://belzludovic.free.fr/nolwenn/Kotler%20%20Atmospherics%20as%20a%20marketing%20tool%20%20(cit%C3%A9%20171)%20-%201973.pdf
http://belzludovic.free.fr/nolwenn/Kotler%20%20Atmospherics%20as%20a%20marketing%20tool%20%20(cit%C3%A9%20171)%20-%201973.pdf
http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614/
http://www.rithink.hr/brochure/pdf/vol4_2014/10-14.pdf


- 65 - 
 

http://www.history.com/news/hungry-history/tracing-the-history-of-tex-mex 

 

 Piňata [online], poslední aktualizace 17. července 2015 14:58 [cit. 2017-05-16], Wikipedia. Dosutpné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1ata 

 

 ZANDLOVÁ, Markéta., (n. d.). Techniky sběru dat – Interview. Úvod do společenskovědních metod. 

Online. Dostupné z: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614/ [cit. 2017-05-16]. 

 

 http://praha.idnes.cz/zivy-retez-ma-zachranit-slavny-klub-la-casa-blu-pred-zanikem-pqw-

/metro.aspx?c=A130318_160414_co-se-deje_rab [cit. 2017-05-20]. 

 

 http://lacasablu.cz/wp-content/uploads/2016/12/menu_Dic_2016-17_nahled.pdf) [cit. 2017-

05-20]. 

 

 https://www.facebook.com/lacasablu.cz/photos/a.198491610163376.56589.197975390214998/13795

91655386693/?type=3&theater [použito 2017-05-26]. 

 

 https://www.petitfute.com/v43431-prague/c1165-restaurants/c126-restauration-rapide-a-

domicile/350851-la-casa-blu.html [cit. 2017-05-29]. 

http://www.history.com/news/hungry-history/tracing-the-history-of-tex-mex
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1ata
http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614/
http://praha.idnes.cz/zivy-retez-ma-zachranit-slavny-klub-la-casa-blu-pred-zanikem-pqw-/metro.aspx?c=A130318_160414_co-se-deje_rab
http://praha.idnes.cz/zivy-retez-ma-zachranit-slavny-klub-la-casa-blu-pred-zanikem-pqw-/metro.aspx?c=A130318_160414_co-se-deje_rab
http://lacasablu.cz/wp-content/uploads/2016/12/menu_Dic_2016-17_nahled.pdf
https://www.facebook.com/lacasablu.cz/photos/a.198491610163376.56589.197975390214998/1379591655386693/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lacasablu.cz/photos/a.198491610163376.56589.197975390214998/1379591655386693/?type=3&theater
https://www.petitfute.com/v43431-prague/c1165-restaurants/c126-restauration-rapide-a-domicile/350851-la-casa-blu.html
https://www.petitfute.com/v43431-prague/c1165-restaurants/c126-restauration-rapide-a-domicile/350851-la-casa-blu.html


- 66 - 
 

7. PŘÍLOHY 

7.1 Příloha č. 1 – Kopie Informovaného souhlasu 
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7.2 Příloha č. 2 – fotografie (vlastní zdroj) 
 

Vchod do La Casa Blů z Kozí ulice 

     Interiér La Casa Blů  Proslulý bar v La Casa Blů 

Interiér La Casa Blů 



- 68 - 
 

Proslulé zapečené nachos ve variantě 

s kuřecím masem, salsou, zelenými a 

černými olivami a papričkami jalapeňos 

Tequila Corralejo Blanco 

Goudová quesadilla 
(z nabídky poledního menu) 

Kuřecí burritos 

Cukr s logem La Casa Blů 

Polévka boršč z nabídky poledního 

menu (úterý, 11. dubna 2017) 
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7.3 Příloha č. 2 – fotografie (zdroj: archiv zakladatele restaurace) 
 

Pozvánky na různé akce v La Casa Blů 

 


