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Abstrakt

Hospoda jako prostředek pro sbližování lidí na vsi. To je téma mé diplomové práce, která 

řeší problém vesnice Kouty, ve které žiji. Vesnice je rozdělená na starou a novou část, 

obyvatelé vzájemně nekomunikují. Jediné řešení, jak spojit dvě odlišné části jedné vsi, je 

hospoda. Místo, které sblíží starousedlíky a přistěhovalce. Jedině tak se může předejít 

nevyhnutelné vizi budoucnosti, kde nová část pohltí starou vesnici. 

Stará vesnice nesmí zemřít.

A pub as an instrument for meeting people in a village. This is a topic of my thesis that 

solves a problem of the village of Kouty where I live. The village is divided into an old part and 

a new part, where people don’t communicate with each other. The only solution how to join 

two different parts of one village is a pub. A place which associates old residents and 

newcomers. This is the only way how to prevent the inevitable vision of the future when the 

new part absorbs the old village. 

The old village mustn’t die.
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1 Úvod

Kouty. Menší vesnice s 247 obyvateli ležící v Polabské nížině mezi Poděbrady 

a Nymburkem. Klidná, nevýrazná, s obecním úřadem a jednou hospodou. Hospodou, která 

ve vsi byla odjakživa, ale která dávno ztratila význam jako společenské kulturní místo pro 

všechny obyvatele. Protože ve vesnici jiné podobné veřejné místo není, nemají lidé možnost 

se potkávat, seznamovat. 

Problém je, že Kouty se pomalu rozdělily. Na starousedlíky a na přistěhovalce, na starou 

a novou část, na dva způsoby života ve vsi. Toto rozdělení je nejen vidět na lidech, ale 

i na jejich domech. Dvě odlišné vesnice nalepené u sebe. Dvě struktury. 

Moji předci pocházejí z Kout a já zde mám rodinu také. Rozdělování vesnice začalo před 

mým narozením a stále se prohlubuje. Vidí to i ostatní starousedlíci. Viděla jsem záblesk 

budoucnosti, když jsem koukala do polí. Jasnou vizi, ve které stará vesnice umře, bude 

pohlcena novou částí, která ji bezohledně spolkne, jako rakovina požere zdravé buňky. Stará 

vesnice umře a přistěhovalci si toho ani nevšimnou. Nevšimnou, protože se nehnou z vlastních 

zahrad, protože se neprojdou ani k hospodě, ani ke hřbitovu. A až bude moje vesnice mrtvá, 

postaví na jejích troskách další módní domy, ve kterých se budou izolovat od ostatních. Stará 

vesnice vymírá, zatímco nová se do ní nenápadně vkrádá. Tato vize je nevyhnutelná. 

Jediný způsob, jak tomu zabránit, je hospoda. Jedině obnovení hospody může obyvatele 

spojit, udělat z vesnice zase jeden celek, jako tomu bylo od jejího založení. Nedopustit, aby 

jedna část umírala a druhá ji pohlcovala, ale docílit toho, aby život proudil rovnoměrně celou 

vesnicí. 

Hospoda je věky prověřené veřejné společenské místo pro kohokoliv. Jakmile žije víc lidí 

pohromadě, je hospoda první budovou, která se postaví. V místě nemusí být kostel, obchod ani 

hřbitov, ale hospoda je nepostradatelná.

V Koutech je hospoda sotva fungující. Jestli je to důsledek, nebo příčina rozdělené vesnice, 

nedá se dokázat. Co je ale jisté, je hospoda jako prostředek pro sbližování lidí na vsi. V této 

práci se zabývám hospodou jako řešením problému rozdělené vesnice. Hospoda na vsi je něco 

víc než putyka pro štamgasty. Vždy měla svou nezastupitelnou společenskou roli. Kouty 

potřebují hospodský systém, který obyvatele přiměje jít společně „na jedno“. Pivo je to, co 

pomůže při seznamování, hovoru, co dokáže spojit. Důsledkem bude jedna vesnice, jeden 

organismus, který sám sebe nepohltí. 
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Kouty jako vesnice nesmí zemřít, hospoda nás zachrání, pivo spasí. Koutečtí musí chodit 

do hospody na pivo, jinak jako ves nepřežijeme. A já nechci, abychom umřeli. 

Na pivo se v Koutech bude chodit za každou cenu.

V mé práci se dozvíte o historii Kout a jejich problému. O nevyhnutelné vizi budoucnosti, 

kterou se musíme pokusit zvrátit. O významu hospody a piva. O hospodě, která nás zachrání, 

o systému, díky kterému zajdeme společně na jedno.
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2 Kouty

Zdroj: mapy.cz

„Jsa zvolen místním obecním zastupitelstvem za kronikáře zdejší obce, chápu se pera 

s čistým tím úmyslem, pokud moje paměť a síly stačí, vypsati pravdivě a spravedlivě 

v chronologickém postupu nejčelnější události, vztahující se k této osadě, mému rodišti 

a nynějšímu působišti. Jmenuji se Josef Suchánek a jsem učitelem zdejší obecné školy. Narodil 

jsem se 24. XII. 1889 v č. p. 24, jako syn Antonína Suchánka, kováře.“ (Suchánek, 1956)

„Místo, kde nyní rozprostírá se obec Kouty, bylo za dávných dob močálem. Močál tento 

táhl se na stranu polední k nynější vsi Pátku, na stranu východní pak k Oumyslovicům, 

Ostrovu, Senicům a dále. Na straně půlnoční a západní byl obklopen hustými černými lesy, 

jimiž vedla živá silnice do Slezska. Zde v klínu věkovitých stromů skrývaly se roty loupežnické, 

přepadajíce kupce, kteří tudy jezdívali za obchodem. Duše lidí nevinně v těchto ponurých 

a smutných končinách zabitých, zjevovaly prý se dole v „Blatech“, tančíce v nočních tmách nad 

vodami jako bludičky.

O založení obce Kouty vypráví se toto: Král Jiří Poděbradský, stav se králem českým, 

nezapomínal svého domova a rád navštěvoval zámek Poděbradský. Tak v r. 1461 v květnu 

se svým průvodcem navštívil Poděbrady a pro zábavu vyjel si k nově založenému Novému 

Mlýnu, Vrbici, Velenicícm. Na zpáteční cestě řekl při odpočinku svým dvořanům: »Mám oumysl 

založiti tu znamenitý rybník a světu k podivu, při něm pak osadu s krčmou.« Úmysl králův 
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provedl pak jeho syn Jindřich, založiv v r. 1474 rybník Blato, při němž ves Oumyslovice 

a v lesním Koutě ves Kouty.“ (Suchánek, 1956)

První písemná zmínka o osadě Kouty pochází z roku 1345. Dle památkového archeologa, 

jehož jméno se v kronice neuvádí, byla obec založena již za Karla IV. a do dnešních dob 

zachována. „Co se dále s  nimi stalo, byly-li zachovány, či v bouřích husitských s povrchu 

smeteny a Jiříkem Poděbradským znova založeny, těžko říci... Ale pravděpodobně obec 

založena již za Karla IV. a do dnešních dob zachována.“ (Suchánek, 1956)

2.1 Z historie vesnice a Koutecké hospody

První hostinec stál na místě samoty Šabata. Tam byl vystavěn dům boží, kde se scházeli 

utrakvisté každou sobotu k modlení. Sobota se jmenovala Sabath, proto se místu říkalo 

Šabata. 

V r. 1581 si v Koutech pořídil hostinec pan Josef Heller. V listině z téhož roku stojí: 

„Sousedé Koutečtí. S jistým vědomím a povolením váženého a statečného rytíře pana Hervika 

Zeydlice z Schenfeldu... koupiti krčmu po N. Janovi. Kováři za sumu 115 kop grošů.“ (Suchánek, 

1956) Později koupil tu samou krčmu Jan Krejčí, krčmář od sousedů, za sumu 64 kop 

grošů. Stalo se  r. 1592. Od těch dob až do r. 1843 nezachovalo se žádných zpráv...

Vídeňský absolutismus jako všude i zde dusí venkovský lid. „...již je patrno, že buditel 

Havlíček burcuje český národ z apatie k češství.“ „V r. 1859 byl v Koutech hostinec, v němž 

čepoval Jan Kubálek. Pivo i kořalka se prodávalo v žejdlích. 

R. 1892: V hospodách i ve všední dny mnoho hluku, rámusu, výstupu, nadávek. ½ l piva 

za 6 krejcarů. Mimo piva pily se bílé a černé nitě (kořalka). V hospodách sedávalo se s hlavami 

pokrytými čepicemi nebo klobouky. Málokdo měl smeknuto. O povolení tanečních zábav 

starali se hostinští. Obecní výbor povoloval jich ročně celkem málo.

Za první světové války je obec sužována hladem, dětí se rodí velmi málo, rodičky jsou 

slabé a chudokrevné. Peníze nemají žádnou cenu, lidé vyměňují služby za potraviny a šaty, lidé 

z měst chodí houfně na venkov a sami si kopou brambory. Do obce přicházejí zajatci, aby 

pomáhali na polích, v obecním a učitelově bytě jsou ukryti uprchlíci z Haliče. Je bída a hlad, 
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lidé přestávají věřit v Boha a rouhají se, nadávají, kostel je prázdný. Po bohoslužbě je nařízeno 

zpívat Zachovej nám, hospodine, císaře a naši zem.“ (Suchánek, 1956)

Naše obec držela vždy pohromadě jako jeden celek, což dokládají historické záznamy 

z pamětní knihy. „Zajímavé a chválitebné jest, že obec velmi často přispívala pohořelým 

z cizích osad.“ (záznam z r. 1868) V letech 1931–1935, kdy vzrůstala nezaměstnanost 

následkem světové krize, byl koutecký lid soudržný a solidární. „... uspořádali občané po vsi 

sbírku, aby mohly být o Vánocích poděleny všechny děti. Sbírka vynesla 487,60 Kč. Občané 

dávali po 1 Kč, po 2, po 3, a nejvíce po 5 Kč. Někteří dali 6 Kč, 10 či 20 Kč. Polovina občanů 

nedala nic, a to proto, že sami nic neměli. Obec dala 25 Kč.“ (Suchánek, 1956) Stejná sbírka 

se konala i rok poté. 

Takto vesnice fungovala soběstačně, společně jako jedna obec až do éry komunismu, kdy 

byla násilně přetvořena. Kouty se nacházejí v úrodné oblasti, z toho plyne, že ve vsi bylo 

množství rolníků, a proto na naši vesnici mělo velký vliv zakládání JZD. 

V roce 1932 byly v Koutech evidovány tyto živnosti: cihelna, obchod s drůbeží, 2 hostince, 

kolář, kovář, 2 obuvníci, pekař, 28 rolníků, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika a také 

škola. Nebylo tedy nutné jezdit do větších obcí za prací či pro potraviny, jako je tomu dnes, kdy 

se v Koutech nachází pouze obecní úřad a hospoda. 

V roce 1936 byla slavnostně odhalena pamětní deska padlých vojínů světové války. Byla 

umístěna na školu, náklady byly získány z darů místních občanů, kouteckých rodáků, místních 

závodů a politických stran. „Je třeba připomenout, že nezaměstnaní koutečtí dělníci provedli 

zdarma práci dělnickou a zednickou. Toho si je skutečně vážit!“ (Suchánek, 1956)

V roce 1937 se začalo víc zaměstnávat, protože se blížilo válečné nebezpečí a začínalo 

se zbrojit. Ovšem dělníci v zemědělství byli placeni špatně, každý se snažil pořídit si půdu, aby 

mohl mít vlastní obživu, což nebylo snadné. V té době bylo v Koutech evidováno přes 28 

rolníků. 

V roce 1940, kdy vypukla 2. světová válka, se lidé zaměstnávali hlavně v zemědělství. V té 

době byly v Koutech dva hostince – Josefa Hellera a Františka Lazara. V Koutech nebyl žádný 

průmysl, někteří muži proto dojížděli za prací do nedaleké vesnice Pátek, do Nymburka, 

do Rožďalovic do cukrovaru a na stavby do Poděbrad. Bylo běžné nakupovat „na knížku“, to 

znamená na dluh.
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V době těchto kritických situací se kronika o hostincích nezmiňuje. Je zde tento záznam 

z roku  1944: „Lidé jsou takoví, že když přímo nehrozí nebezpečí, chtějí se bavit. Chtěli 

tancovat, aspoň o pouti či posvícení. Ale taneční zábavy byly zakázány. Asi dvakrát se stalo, 

že mladí tancovali ve škole na špýcharu, samozřejmě potajmu.

Protože divadelní činnost byla v určitých mezích povolena, vyvíjel koutecký divadelní 

spolek Tyl velkou činnost. Za války se hrávalo většinou v hostinci Františka Lazara, někdy 

v hostinci Josefa Hellera. Divadla byla velice navštěvovaná.“(Suchánek, 1956)

V r. 1945 byli v hostincích ubytováni „národní hosté“, němečtí uprchlíci, většinou ženy 

a děti pocházející z okolí Vratislavi.

V r. 1947 byl v Koutech zaveden telefon. Na podzim téhož roku byl také hotový místní 

rozhlas. „Dvakrát denně – v poledne a večer – se jím hlásily zprávy, které dříve vyhlašoval 

obecní strážník Fr. Bělohlávek za pomoci bubnu. Proto dostal od 1. října výpověď. V prvních 

měsících, než se toho lidé nabažili, sloužil místní rozhlas i k vyhlašování, respektive 

k vyhrávání k svátkům jednotlivým občanům. Za to se platilo 10 Kčs.“ (Suchánek, 1956)

Po válce byl menší zájem o divadlo, které se stále hrálo v hostinci u p. Lazara. Vybrané 

peníze šly většinou na zakoupení školních lavic pro děti. Ve stejném hostinci se na květnových 

oslavách v r. 1947 promítaly němé filmy a výdělek byl opět věnován na zakoupení školních 

pomůcek.

Z r. 1948 je v kronice záznam o pietní slavnosti s odhalením desky padlým ve 2. světové 

válce. „Průvod se shromáždil na hřišti za Jelínkovými při silnici k Netřebicům. Za doprovodu 

hudby odebral se ke škole k desce, kde byl přivítán předsedou MNV. Pak se ujal slova řídicí 

učitel Josef Zíta. Po recitaci několika básní měl projev okresní školní inspektor Ol. Kříž 

z Poděbrad. Nato byla odhalena deska se jmény. Nakonec zahrány hymny československé 

a sovětské. Odpoledne a večer se konala v obou hostincích taneční zábava. Byla velká účast.“ 

(Suchánek, 1956)

V hostincích se běžně slavily výroční události, jako například oslava k 100. výročí zrušení 

roboty a 28. říjen. „70. narozenin J. V. Stalina bylo vzpomenuto podpisovou akcí na slavnostní 

archy v hostinci u Mrázků. Zdravice, kterou přišel každý občan osobně podepsat, byla odeslána 

do Moskvy. SČM (Svaz české mládeže) pod vedením J. Zíty sehrála 3 sovětské aktovky, 

ukazující hrdinství sovětského lidu za Velké vlastenecké války.“ (Suchánek, 1956)

Rok 1950 byl rozhodující pro naši zemi a zvláště pro naši vesnici, byl vydán zákon 

o jednotných zemědělských družstvech. „Práce s výstavbou JZD nebyla lehká. Staletou 
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výchovou, staletým způsobem života každý z nás lpí na svém osobním majetku. Z těchto 

důvodů lpěl zemědělec na svém poli či jiném vlastnictví. Rolník byl individualitou každým 

nervem. Nyní se měl dovést k hospodaření v kolektivu, složeném z tolika různých 

individualit. Nebyla to práce lehká, zvláště když formy k přivedení do družstev nebyly vždycky 

správné. Rolníci chtěli příklad, ale ten zpočátku nebyl přirozeně nikde. Začalo se agitovat 

k založení JZD. Do naší vesnice začali za tím účelem dojíždět dělníci z továrny Avia 

z Prahy. Když ani to nestačilo, zavezli jejich závodním autobusem některé muže a ženy do dříve 

již založeného družstva ve Veleni u Prahy, aby se přesvědčili o dobrém hospodaření. Bylo to 

v červenci 1950.

Rok 1951 zasáhl hluboko do života našich zemědělců, a to jak velkých, tak malých. Tak 

zvaná láska k půdě, v románech a divadelních hrách tolik zdůrazňovaná, byla v tomto roce 

narušena hospodářsko-technickou úpravou půdy a rozoráním mezí.“ (Suchánek, 1956)

V roce 1952 byli v JZD již všichni zemědělci, kromě jednoho malého. V tom roce přešlo 

družstvo na III. typ, tj. na skutečné družstevní hospodaření.

„III. typ: rostlinná a živočišná výroba je společná. Dobytek je společně ustájen. Z pozemků 

se může platit nájem, tj. pozemková renta. Tento nájem málokteré družstvo platilo.“  

(Suchánek, 1956)

1953: „Život na vesnici se stále točil jen kolem družstva. V tomto roce byl v Koutech jediný 

obchod se smíšeným zbožím pod názvem Jednota. Oba hostince byly dosud v soukromých 

rukou. Alois Mrázek však v tomto roce hostinec uzavřel, otevřený zůstal stále hostinec 

Fr. Lazara. Dosud soukromé pekařství je převzato středočeskými pekárnami a pak 

uzavřeno. Chléb je dovážen ze Sokolče. Několikrát přijelo do Kout z Poděbrad zvukové kino 

a promítalo celovečerní filmy či krátké zvukové filmy.“

„Samostatná organizace KSČ byla založena v Koutech v roce 1945, třebaže její dva 

příslušníci žili v Koutech už za první republiky. … Byla to silná vesnická organizace. … Později 

se však vliv strany zmenšil jak na členy, tak na veřejnost.(Suchánek, 1956)

Velkou událostí pro Kouty bylo, když se tu objevil první televizor (úhlopříčka 

22,5 cm). Stalo se to 19. června 1954 a koupil ho typograf Václav Šťastný svým 

rodičům. Mnoho bylo těch, kteří chtěli zhlédnout televizní vysílání. Proto se u Šťastných 

v sobotu a v neděli, kdy bylo první vysílání, dveře netrhly. Přicházeli mladí i staří a v kuchyni 

u Šťastných to vypadalo jako v malém biografu. Také jsem se k nim chodil dívat. Jak se nám 

i takový malý obrázek líbil.“ (Suchánek, 1956)
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Vesnice se dále rozvíjela podle potřeb JZD. „Nová stavení se sice u nás nestavěla, ale hodně 

se začalo přestavovat. Bouraly se staré pece, zvětšovala se okna, zaváděl se vodovod, 

zhotovovaly se u domů betonové chodníky a někteří majitelé domů si dali udělati novou 

fasádu. Většinou to byli dělníci, kteří si zlepšovali svá obydlí. Se zaváděním vodovodu souviselo 

i vnitřní uspořádání domu. Občané si začali stavět koupelny a prádelny, a to od té doby, kdy 

se po měnové reformě objevily na trhu pračky ve větším množství.“ (Suchánek, 1956)

Zprávy z koutecké pamětní knihy končí rokem 1956. 

Divadelní spolek Tyl i nadále fungoval v hostinci u Lazarů, ve kterém se také slavily státní 

svátky. Hospoda měla stále funkci jakéhosi kulturního místa pro různá shromáždění, volby, 

oslavy, ale fungovala také její primární funkce místa pro zábavu a posezení u piva.
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2.2 O vesnici

Zdroj: mapy.cz

Obec Kouty leží v okrese Nymburk 8 km východně od Nymburku a 6 km severně 

od Poděbrad.     Mají 247 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 558 ha.

Lidé mají čím dál menší potřebu sdružovat se. Také se nestěhují do vesnice kvůli 

venkovskému životu, ale kvůli klidu. Důvody, proč lidé žijí v Koutech, jsou nejčastěji: bydlím tu 

od narození; levnější bydlení než ve městě; dědictví; klid; vlastní prostor. Dnes přestává 

záležet na tom, jak dobře je vesnice dostupná, zda leží u většího města nebo jestli je v místě 

obchod, škola nebo práce. Tyto potřeby postupně s možnostmi doby mizí. Hlavní je mít svůj 

prostor, pozemek, dům se zahradou, na kterou nejlépe nebude odnikud vidět.

Život na vesnici není závislý na přírodních podmínkách jako kdysi. Stejně tak volný čas lidí 

není tolik ovlivněn venkovními pracemi – zahrada, chov domácích zvířat, příprava dřeva 

na zimu. Veškerá aktivita obyvatel se přesunula do nejbližších měst – Poděbrady, Nymburk, 

kam jezdí za prací, zábavou, sportem, na nákupy, za přáteli, pro poštu, na úřady. Z Kout se stala 

obdoba panelového domu, kam chodí nájemníci odpočívat a spát. V Koutech není možné 

se uživit, pokud nejste zemědělec nebo se nezajímáte o dojení. Poslední obchod s potravinami 

zmizel ze vsi v 90. letech minulého století, zůstal jen obecní úřad. A hospoda, která neustále 

mění hospodského, protože jejím provozováním není možné se uživit.
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Stále jsou s většinou vesnic spjaty tradice a zvyky. Celospolečenské, křesťanské nebo ty, 

které se slaví jen na vsích. Bývají to jarmarky, masopust, dožínky, pálení čarodějnic. V Koutech 

se dodržuje tradice stavění májky a pálení čarodějnic, i když v okleštěné formě a s podivnou 

organizací. Stejně tak se nedá říct, že by u nás ve vsi platilo, že si lidé „vidí do talířů“. Tato doba, 

kdy se lidé stýkali a klábosili, z Kout téměř vymizela. Většinou nikoho nezajímáte, zvláště ne 

přistěhovalce, kteří hledají spíše izolovanější místo pro bydlení. Dnes se dá říct, že míra 

anonymity je v Koutech poměrně veliká. Výjimkou jsou nejstarší starousedlíci. Pokud jste měli 

v Koutech nějaké předky, neomylně vás s nimi spojí a celý rodinný klan důkladně rozeberou 

v hospodě. 

Obecně se zdá, že venkov je stále vnímán spíš jako ekonomicky dostupná lokalita pro 

investice do obytných budov, průmyslu a komerčních staveb. V Koutech to jsou pouze obytné 

domy. Tato neregulovaná expanze do krajiny může trvale poškodit krajinný ráz 

i charakteristický vzhled jednotlivých vesnic, sotva bude mít společenský přínos.
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3 Situace v Koutech

Na západním okraji obce Kouty vznikají novostavby, které stávající vesnici nerozvíjejí, ale 

naopak narušují staletími vytvořenou půdorysnou strukturu jak svým uspořádáním, tak 

disharmonií stavebních forem. 

Zdroj: mapy.cz

Novostavby jsou univerzální a z jiného kulturního prostředí, nemohou a nechtějí 

se začlenit do tradičního obrazu vesnice. Nové domy neodrážejí styl venkovského 

života. Postrádají jakékoliv hospodářské zázemí, od tradičního venkovského života 

se v podstatě snaží distancovat. Nově se rozvíjející část, která je doslova nalepená na staré, je 

prakticky jiná vesnice, která postupně obrůstá Kouty jako nákaza, rakovina.  Původně ucelený 

architektonický útvar je narušen. Noví obyvatelé na vesnici hledají klid, nemají zájem 

o začlenění do tradičního venkovského života, o pěstování zeleniny ani o udržování vesnických 

tradic. 

Tyto problémy uvnitř vesnice začaly v době zakládání jednotných zemědělských 

družstev. Lidé ztráceli vztah k půdě, tradiční hospodaření se rozpadlo, tím snadnější bylo 

překonat odpor obyvatelstva k zásahům do krajiny a původních vesnic.
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NOVÁ ČÁST  STARÁ VESNICE                 Zdroj: mapy.cz

Kromě obrůstání staré vesnice se nákaza objevuje i uvnitř a sžírá ji nevhodnými 

přestavbami tradičních budov.  „Ve většině případů zpravidla nedochází k požadovanému 

zlepšení stavebně-technických vlastností – odvlhčení, zateplení, ale pouze o „módní“ 

přestavbu nebo úpravu v pokleslém duchu doby určovaném v minulosti omezenou stavební 

výrobou a v současnosti výhradně komerčním charakterem výroby (trojdílná okna – plastová 

okna, břízolitové omítky – sanační omítky, šedé fasádní barvy – křiklavé fasádní barvy, bonský 

šindel – azbestocementové vlnovky, oplocení pletivem – plotové tvarovky atd.).“  (Čerňanský, 

http://www.lidova-architektura.cz )

Móda po krátké době odezní, avšak vzhled staveb je trvale narušen nevhodnými úpravami 

a původní hodnotné prvky – římsy, okenní rámy, štukové terče, jsou navždy zničeny.

„Naše vesnice nikdy nebyly a nesmí být jen pouhým součtem jednotlivých, samostatně 

stojících objektů bez vzájemných architektonických vztahů a urbanistických vazeb.“ 

(Čerňanský, http://www.lidova-architektura.cz)
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Fotky z původní vesnice

Fotky z nové části

Na prvním obrázku je vidět původní zeď starého domu a za ní už novostavba. Domek stojí na pomezí  

staré a nové části.
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Situace je taková, že rozdělení vesnice není jen vizuální, ale i společenské. Starousedlíci 

obývají starou část, stejně jako „náplava“, jak si přistěhovalci říkají, se drží v té nové. Obyvatelé 

nemají důvod navštěvovat opačnou část vesnice, navzájem se neznají. 

Stalo se mi, že jsem šla pěšky z Poděbrad 5 km do Kout. Po cestě mi zastavilo auto, ač jsem 

nestopovala, příjemná paní a starší pán. Vzali mě přímo do Kout, protože to byli moji sousedé! 

Všichni jsme se skoro divili, že se neznáme, když oni bydlí proti nám. Shodli jsme se, 

že se nemáme kde seznámit, nemáme možnost se potkat, protože do hospody se nikomu 

nechce. A není to odporem k hospodám. 

Hospoda je příčinou, nebo důsledkem tohoto stavu vesnice, která už nefunguje jako celek. 

Místní nemají žádný funkční prostor pro sbližování, chybí sociální prostředí a příležitost pro 

seznamování obyvatel a jejich opětovné spojení v jednu vesnici.

3.1 Koutecká hospoda
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Podle hovorů s obyvateli je situace s obnovením hospody ztracená. Potažmo s revitalizací 

vesnice a jejich obyvatel. Vesnice stárne, což je proces, který se nezastaví. Vize na další roky, 

století, je jasná. Obyvatelé nemají zájem o společný vesnický život, o udržení venkovského 

společenství. Dokonce se ztrácí zájem o společné hospodské hovory u piva, o společnou 

zábavu, o společné bytí v hospodě. Ve staré části je každý na své zahradě, do hospody chodí jen 

stárnoucí štamgasti. Mladí lidé v nové části se raději sejdou v malé skupince doma a pijí 

„lahváče“. Problém nenavštěvované hospody není jen v tom, že si obě části obyvatel spolu 

nerozumějí, což dokládá i postřeh hostinského Tomáše z koutecké hospody: „V nové části si 

jeden otevřel hospůdku u sebe v garáži pro sousedy, aby měli svoje místo. Ale brzo zjistil, 

že mít otevřeno pro dvě ženské, které tam dvě hodiny sedí u vína, je ztráta peněz.“

V Koutech není hospoda, která by sloužila pro oba typy obyvatel. Štamgasti, kteří tam 

občas zajdou, jsou z poloviny z jiných vesnic a do Kout jedou kvůli svým známým a pro 

zpestření. V létě sedí venku omladina a jedině na oslavu čarodějnic můžete v hospodě potkat 

i starousedlíky a pár lidí z nové části. 

Současná hospoda stojí přímo na návsi, má ideální polohu ve středu vesnice, mezi oběma 

částmi. Prostor uvnitř je rozdělen na menší a větší místnost. V chladném počasí se nevyplatí 

vytápět obě části, proto je většinu času otevřená jen menší z nich. Celkově má hospoda rozlohu 

188 m2, běžně otevřená část je podlouhlá místnost o rozloze 63 m2. Míst k sezení u stolů je 

dvacet.
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3.1.1 Prostředí

Problém je hlavně v tom, že se nikdo necítí přirozeně, když vejde do hospody. Prostředí je 

to nesympatické, atmosféra je dusná, člověk si připadá jako exponát v zoo, jako povyražení pro 

štamgasty, kteří se netají bedlivým pozorováním objektu ani hlasitými komentáři. Host má 

pocit, že vlezl k někomu do jeho teritoria spíš než do veřejného prostoru. Ve vzduchu se válí 

hustá mlha cigaretového kouře i přesto, že v místnosti sedí sotva pět lidí i s hostinským. Výčep 

je zastrčený za rohem, hostinský není k nalezení. Všechny stoly jsou v jedné dlouhé úzké 

místnosti, chybí opticky oddělené kouty pro lidi, kteří nechtějí být osloveni 

štamgasty. Že štamgasti jsou postarší páni, co se nebojí pozvat ke stolu kohokoliv a vykládat 

jakékoliv vtipy a ptát se na cokoliv, je samozřejmé. Do hospody nemůže přijít někdo „cizí“, aniž 

by si mohl sednout sám ke stolu a nerušeně si povídat s kolegou. Když už se jednou za čas 

člověk do hospody odváží, má provinilý pocit, že by se měl aspoň pokusit vlámat do sebe pár 

piv ve snaze pozvednout ekonomickou situaci hospody a z lítosti k vrchnímu se o to opravdu 

pokouší. A když přece jen začíná mít dobrý pocit, že pro udržení hospody něco udělal, je 

situace už taková, že dobrý pocit ze sebe mají i ostatní hosti včetně hospodského, který 

z radosti začne nalévat panáky zadarmo, čímž mírně naštve všechny, kteří mu chtěli pomoci 

z nouze. 

Dojít pro pivo se džbánkem také není zrovna výhra. Často doma házíme mincí, kdo 

se obětuje. Jakmile vstoupím do lokálu, vyslechnu pár komentářů, kníratý pán, který mě 

zrovna nemusí, mě propichuje pohledem, host z vedlejší vesnice se neustále omlouvá, protože 

už zase zapomněl mé jméno a soused odnaproti se bodře usmívá a také se omlouvá za to, že už 

je „trochu přichcanej“. 

Ostatní kosmetické nedostatky jsou proti problému prostředí a celkové nechuti přijít 

do hospody skoro zanedbatelné. Co se přejít nedá, je pivo. Jednomu hostu z deseti vyhovuje 

čepované nymburské, ostatní by preferovali jinou značku. Špatné odvětrávání vadí i kuřákům, 

ale jsou zásadně proti nekuřácké hospodě. Staré socialistické osvětlení vadí málokomu, ale 

chytrý hostinský by díky světlu zmohl zázraky. Že jsou záchody rovnou u výčepu, vadí asi 

málokterému štamgastovi. Kompletní hospodská výzdoba nevadí žádnému z pravidelných 

hostí, aspoň nějakou atmosféru to má, stačí, že se na počítači dá pouštět country. Toto 

prostředí se nehodí pro mladou generaci z nové části, i kdyby se jim mezi lidi chodit chtělo.
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Dalším důvodem prázdné hospody je cena piva, která trápila konzumenty i v minulosti. Ne 

že by se pilo méně, ale méně se chodí do hospod. Z hovorů s obyvateli je zřejmé, že většina 

z těch starších ze staré části si dá raději lahvové pivo doma u televize, protože točené pivo je 

moc drahé. Mladší lidé z nové části se raději sejdou u někoho na zahradě, kde grilují a hrají 

venkovní hry. Než jít se džbánkem pro pivo do hospody nebo jít na zahrádku na návsi, koupí 

raději soudek oblíbené značky piva a vypijí ho v malém okruhu známých. Podobně je na tom 

koutecká omladina, která dává přednost své partě u někoho doma, plechovkovému pivu 

a marihuaně. 

          Interiér hospody (hlavní část), prostor hospody se zahrádkou
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3.2 Proč nepotřebujeme obchod

Hospoda je pro naši vesnici velmi důležité místo. Díky hospodě se lidé sblíží, budou mít 

své společenské místo. Společné pití a bytí v hospodě stmelí rozdělenou vesnici. To bude mít 

pozitivní dopad na starou i novou část. Někdo by se mohl zeptat, jestli by pro vesnici nebyl 

prospěšnější třeba obchod, pošta nebo knihovna. Nebyl. Pokud je mým cílem lidi sbližovat, 

nejlépe to půjde v hospodě, kde může být každý. Jestliže i lidé potřebují takové společné místo, 

postupem času by se ze všech veřejných míst „stala hospoda“. Lidé by se potkávali třeba 

v obchodě, dali by se do řeči. Ale komu by se chtělo půl hodiny stát u pultu? Později by bylo 

potřeba přidat židle. U mluvení často vyschne, lidi by si kupovali pivo v lahvích. Bude potřeba 

přidat stůl a pro pohodlí otvírák na lahve. Pro „fajnovky“ také sklenice. Místo pro rohlíky by 

místní chodili do obchodu pohovořit, posedět, popít. Ve vesnici žije necelých tři sta lidí, nic víc 

než hospoda se u nás neuživí. Tak proč mít napůl obchod, napůl hospodu? První důležitá věc je 

pořádná hospoda, kde se budete cítit dobře, najdete tam odpočinek, pohovoříte se sousedy, 

zjistíte informace i drby, a to vše u dobrého piva. Když bude vesnice fungovat jako celek, bude 

se rozvíjet přirozeně a ohleduplně, sjednotí se i vizuálně. Noví přistěhovalci nebudou mít 

potřebu izolovanosti a stavění nových „módních“ domů na okraji vesnice, ale snadněji najdou 

bydlení v původní zástavbě.
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3.3 Význam hospody

Hospoda je hlavně místo, kde se čepuje pivo, ale to neznamená, že by se tam jen 

bohapustě pilo. Je to neformální prostředí pro lidi, kde není nutné ovládat společenský bonton, 

v němž si popovídáte o čemkoliv. „Hospoda je něco mezi lékárnou na tišící a povzbuzující 

prostředky, univerzitou, parlamentem a kostelem.“ (Brouček, 1997) V minulosti se stavěly 

hostince pro unavené pocestné, obchodníky a poutníky. Kromě piva hostinec nabízel i jídlo 

a nocleh. Ačkoliv byly hospody téměř nepostradatelné, neměly dobrou pověst ani 

ve středověku, stejně jako pití alkoholu obecně.  Až za doby vlastenectví, které bylo 

s hospodami těsně spojeno, se staly důležitým místem a bylo na ně pohlíženo v lepším 

světle. „Postupně začala být hospoda vnímána jako důležitá a smysluplná instituce, v níž 

se bojuje za společnou věc a která nějakým způsobem prospívá všem.“ (Vinopal, 2004, s. 5) 

Hostince a hospody vždy souvisely se zábavou a společností, komunikací. Později, jak 

se dočítáme i v koutecké kronice, se z nich stalo i jakési kulturní místo pro konání vesnických 

zábav, oslav státních i církevních svátků, pořádání divadelních představení a později 

i promítání filmů. V době, kdy byli lidé více sociální, byla hospoda zajímavé místo. Buď se v ní 

potkávali neznámí lidé při cestě za obchodem, nebo se v ní stmelovali obyvatelé obce 

a sousedních osad. Na rozdíl od kostela byl hostinec téměř v každé vesnici. V hostinci 

se dokonce konaly obecní schůze nebo pořádaly volby. I dnes je hospoda místem, kde 

se komentuje politická situace, sportovní utkání, řeší se pracovní nebo partnerské problémy 

a sdílí se zážitky s ostatními.

Zdroj: kreslenyvtip.cz
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Hospoda a pivo neodmyslitelně patří k české kultuře a tradici. „O tom, že hospody jsou 

významnou součástí české kultury a tradic, je přesvědčeno 76 % obyvatel České republiky.“ 

(Vinopal, 2004, s. 3) Kromě přátelského prostředí nabízí i různé lahůdky, jako jsou buřty 

s cibulí nebo pivní sýr. (Obojí nám chtěla Evropská unie zakázat.) Je nejpopulárnějším místem 

z restauračních a zábavních zařízení v Čechách. V některých zemích mají muži právo mít 

několik manželek, ale nesmí pít alkohol. U nás smějí mít muži pouze jednu ženu, ale zato 

můžou pít, kolik chtějí. Podle průzkumu CVVM (Centru pro výzkum veřejného mínění) je 

hospoda či pivnice nejčastějším místem návštěv většiny mužů, kteří se chtějí bavit s kamarády 

nebo si zlepšit náladu. Restaurace, pizzerie či bistra za hospodami v návštěvnosti 

zaostávají. Přesto trochu ztrácí na dominantním postavení v české společnosti a nemá tak 

silnou úlohu jako v minulosti.  V současnosti má největší funkci jako kulturní památka. 

Ano, muži navštěvují hospodu výrazně častěji než ženy. Podle světových psychologů má 

chození do hospody dvě příčiny. Muž buď nemá ženu, nebo má ženu. Na toto téma existuje celá 

řada vtipů. „Pepo, přijdeš zítra na pivo?" – „Těžko, manželka vyhlásila zákaz nočního 

vycházení."

Zdroj: kreslenyvtip.cz
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Hospoda na vesnici byla užitečná také v tom, že jste v ní našli kohokoliv a hodně jste 

se toho dozvěděli. O tomto významu hospody se zmiňuje např. Marek v povídkách Panoptikum 

Města pražského, kde píše o tom, že policajt se nejvíc dozví v hospodě. Pokud jste nebyli místní 

a nevěděli jste, kdo je dobrý zedník, kde seženete klempíře nebo kdo vám pomůže s opravou 

auta, zašli jste večer do hospody a vše jste se dozvěděli. 

Někdy jsou v hospodě zvláštní vztahy mezi lidmi. V povídce od Nerudy spolu sedávají dva 

nevraživí pánové u jednoho stolu. Nikdy spolu nemluví, přesto si vždy sednou spolu. Pan 

Ryšánek a pan Schlegl. Oba pánové spolu začnou mluvit, až když se jeden z nich, pan Ryšánek, 

vrátil po delší době po zápalu plic.

Také se tam našlo pár lidí ochotných pomoci. „Jednou se nám rozbilo auto, bylo to už večer 

ve vsi. Potřebovali jsme nutně odjet, ale nebyl, kdo by nám to takhle narychlo opravil. Můj 

manžel zašel do hospody. Za chvíli se vrátil i se třemi muži, kteří nám to auto do půlnoci 

opravovali! Nezištně, a my mohli odjet. Dneska by vám nikdo nepomohl,“ říká Eva Novotná, 

obyvatelka Kout.

Dnes hospoda není srdcem vesnice, kde byste se na vše doptali a každého našli. Pokud 

nepotkáte náhodného kolemjdoucího, což se v Koutech často nestává, nemáte se koho zeptat.

Hospoda jako komunikační kanál postupně upadá, zachování hospody na vesnici znamená 

i zachování určitých sociálních vztahů. Klesá i význam této instituce v české společnosti, 

přitom dříve měla funkci sociální, komunikační, informační a psychologickou. „Lze shrnout, 

že hospody, hostince a pivnice mají v České republice hlubokou tradici a jsou dodnes 

považovány za něco, co je Čechům vlastní. V podobě ne příliš noblesního prostředí 

s dřevěnými stoly a lavicemi, pivem, guláškem a utopenci je česká hospoda vnímána jako 

kulturní dědictví.“ (Vinopal, 2004, s. 18)

Nemohu souhlasit s Jiřím Vinopalem, který se domnívá, že tradice hospody se zdá být 

ještě velmi silná zejména na vesnici. Zejména v Koutech je tato tradice silná pouze 

omezenému množství stárnoucích štamgastů a zřejmě umře společně s nimi.
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3.3.1 Hospoda a vlastenectví

Hospoda hrála důležitou roli i v době vlastenectví. Nabízela veřejný prostor, kde 

se komunikovalo v češtině. V 19. století mohlo být považováno za hrubou urážku, pokud byl 

cizí člověk na veřejném prostranství osloven v češtině, která byla spojována s nižší, neformální 

komunikací. „Hosté v hospodě či v kavárně však mohli stanovit poměrně svobodně jazyk, 

ve kterém hodlají mezi sebou komunikovat, a o čem. Vytvářel se tak miniprostor s jinými 

sociálními pravidly a přitom veřejně přístupný, nikoli soukromý.“ (Macura, 1997, s. 29)

Hospoda se stala místem vlasteneckých zápasů, agitace, a časem i fyzických potyček, které 

se místy politizovaly. Stala se arénou za národní věc. Vlastenci zde dohadovali různé akce, jako 

např. ve studentské hospodě Amerika, kde bylo domluveno rekviem za Bílou horu a povinným 

nošením smutečních stužek. 

O tom, že do hospod chodila různorodá společnost v hojné míře, svědčí i historka, kterou 

připomíná Jan Neruda: „Kdyby ten strop na nás spadl, je po českém národě!“ (1954, s. 238)

Vítězslav Hálek konstatoval: „Na hostince svezly se všecky praménky u nás, a kdo nechodí 

do hostince, ten u nás již ani neexistuje. Přestat chodit do hostince a dáti se odvézt do Volšan 

u nás úplně jedno jest.“ (1959, s. 45) „Nejmilejší útulek českých dušiček. Naše veřejnost, toť 

byla a jest doposud hospoda.“ Ladislav Quis. (1902, s. 23)

„Těsné propojení české politiky a „hospodské kultury“ v rušných letech šedesátých 

dosvědčuje vznik piva Deklarant a hospody U Deklarace jako reakce na poslaneckou deklaraci 

cílů české politiky z 22. 8. 1868. Ostatně ani existence výrazu „kocovina“ jak pro význam 

„hlučná a posměšná politická demonstrace“, tak pro význam „skleslý stav po alkoholickém 

opojení“ není tak docela nevýmluvná a svědčí o symbióze vlastenecké horlivosti 

a hospodského prostředí.“ (Macura, 1997, s. 31)

V hospodě se také uskutečňoval kontakt mezi českými intelektuály, umělci, měšťany 

a „prostými Čechy“. „Důležitým momentem v sémantice hospody byl fakt, že se stávala 

prostorem pití piva jako symbolického »slovanského nápoje«.“ (Macura, 1997, s. 32) Tuto 

symbiózu usnadňovala nejen obliba v pití piva, ale i fakt, že slovo pivo je ryze české slovo. „Je 

to archaické příčestí s významem to, co je k pití.“ (Doležal, 2004, s. 7)

 „Hospodské rekvizity – sud, džbán, korbel, čep, vstupovaly proto snadno a ochotně 

do symbiózy s rozmanitými rejstříky vlastenecké emblematiky – s blanickým mýtem, ale 
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nejčastěji s husitstvím, které se obecně stávalo oblíbeným symbolem české slávy 

a statečnosti.“ (Macura, 1997, s. 32)

Skutečný obraz hospody bývá někdy potlačován, protože neladí s důstojností vlastenecké 

komunikace. Takto popisuje hospodské prostředí J. K. Tyl: „Puch a dým a teplo, kouř a zápach – 

všecko přirozenosti nadmíru rozdílné – shlukly se na mne u dveří, až se od nového hosta 

odloučiti chtěly, i když jsem si do kouta k zhasínající svíčce zasednul... Bylo tu pohromadě 

devět osob – jakoby naschvál uspořádaných v básnický ten počet! Pět jich sedělo za stolem; 

drvoštěp, u nohou pílu svou i sekeru – zedník, vápnem a pískem zastříkaným, jakž byl seběhl 

z lešení,  – ostatní tři tuším že půlčtvrtizlatoví dělníci z fabrik na kartoun; takž to aspoň můj 

nos rozhodnul, do jehož dírek se tu čpavé vůně vtíraly... Z pěti dýmek vyvalovaly se kotouče 

šedivého kouře a nad hlavami karbaníků i dalece okolo nich se snášely, podobny jsouce 

pekelnému vejparu, mezi nímžto viděti sbor věčných opovrženců, jako by zlou radou v osudné 

lístky nehody člověčí skládali. Slyšet není leč jednotlivé zaklení, silné odplivnutí, hřmotné 

udeření víčkem o džbánek. Na zemi, co uprostřed malého jezírka slin a jiné slané tekutiny, 

válela se šestá osoba, hořejší půlkou těla opřena o dlouhou lavici...“ (1981, s. 35)

Oproti tomu jinak barvitě popisující Jirásek nechává hospodu Na Staré rychtě, kde 

se odehrává děj románu F. L. Věk, úplně prázdný. „nezazní tu ani cinknutí sklenic, ani 

zaskřípění laciných houslí, pleskot karet, není slyšet jediné ťuknutí nože o talíř, ke stropu 

nestoupá štiplavý kouř dýmek ani pach syrečků, nedovíme se nic o špinavé zástěře 

hostinského ani o stavu podlahy. Hospoda je tu jen pustým mikrokosmem vznešených 

vlasteneckých debat.“ (Macura, 1997, s. 34)

Názor na hospody je rozporuplný. Na jedné straně se o ní mluví jako o „kulturním“ 

prostoru, prospěšném pro komunikaci, sbližování, zábavě. S nadšením se vypráví lidová 

moudra „V hospodě rostou rozumy jako houby v lese“ a „V každém tom džbánu čekají rozumy 

na vysvobození“. Na stranu druhou je to pro mnohé prostor přízemní, „buranský“, 

nekulturní. A takto hanlivě se mnohdy hovoří i o pivu jako o nápoji tupců. Přispívá k tomu fakt, 

že do hospody k alkoholu se často utíká před problémy. Jako řešení všech domácích problémů 

je v Nerudově básni Jan Kalvent klempíř a jeho věta: „...já myslím, abychom šli do hospody!“ 

Ačkoliv hospoda není vždy ušlechtilým místem, byla a je domovem pro lidi napříč 

společenskými vrstvami. Mnoho se v hospodách domluvilo a „upeklo“, přesto se nehodí, aby 

se tento symbol „piva“ a „hospody“ stal odkazem k našim lidovým kořenům. Heslo „jsme národ 

hospody“ nemá šanci stát se hrdým národním heslem. „Hospoda byla prostorem jednoznačně 
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„nízkým“, prostorem pádu, mravních selhání, alkoholismu a tyto kvality vrhaly nepříjemné 

pablesky na vlastenecké uctívání hospody a jejích rekvizit.“ (Macura, 1997, s. 36)

Proti tomu musím postavit ještě jednu citaci hovořící pro hospodu. Týká se vlastenecké 

společnosti, která se scházela v kavárně Ungelt: „A o této společnosti platí, co jeden slovutný 

literát český propověděl, jsa jednou ve spolku hostem, že kdyby klenutí to náhodou spadlo, 

skoro celou českou literaturu by pochovalo.“ Josef Bojislav Pichl (Macura, 1997, s. 38)

„Jako by se v tomto rozkolísání variant jediného syžetu prosazovalo nejednoznačné 

stanovisko české elity ke své hospodě: její význam jako po dlouhou dobu prakticky jediné 

české veřejnosti byl sice uvědomován, ale za tímto uvědoměním se skrýval stud, že právě 

hospoda zaujímá v české kultuře tak důležité postavení.“ (Macura, 1997, s. 38)

Hospoda byla a zdá se, že stále zůstává, demokratickým místem.

V dnešní době si nesmíme plést hospodu, kde společně rozmlouváme, společně pijeme, 

společně jsme, společně prožíváme, s hernami, ve kterých je každý sám, zajímá se jen 

o automat, pivo nevychutnává, o rozhovory nestojí. Místo aby si s přáteli zahráli šipky nebo 

karty, popili společně pivo, závisláci na automatech osamoceně mačkají tlačítka jako smyslů 

zbavení.  Jakékoliv závislosti postrádají sociální rozměr. Na automatech se lidé stávají závislí, 

u piva mají nutkání k opakování. „Zatímco závislosti jsou patologické, nutkání k opakování je 

přirozeným projevem života a principu slasti.“ (Černoušek, 1997, s. 218)
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3.3.2 O pivu

„Pojďme na jedno“ je oblíbená hláška Čechů, kterou rozhodně nemůžeme brát 

doslova. Teoreticky to znamená dát si jedno pivo, ale prakticky přijde člověk mnohdy opilý 

jako „prase“.  Je to jedna ze tří českých lží spolu s „dopijem a půjdem“ a „od zítra nepiju“. 

Ale neznamená to pouze pití piva, je v tom ukryto víc – hovor, přátelé, zábava, řešení 

problémů. Neříkáme „pojďme si povídat, pojďme něco řešit“, ale „pojďme na pivo“, v tom je 

vše. Kamarád napsal spolužákovi sms „pojďme na colu“. Brzy mu přišla odpověď „ty vole, jak 

můžeš napsat 4 chyby ve slově pivo?“

U pití piva prožíváme slast. Krásným způsobem zaháníme žízeň, když o vyprahlém letním 

dnu dostaneme právě natočené pivo s jemnou hustou pěnou v oroseném studeném půllitru, 

jak  krásně  zní  přiťuknutí,  a pak  už  jen  osvěživý  pocit 

na jazyku,  v hrdle,  v žaludku. Tuto  představu  naplňuje 

obrázek na pivní láhvi značky Tuborg: Der durstige Mann 

– starý muž na polní cestě o vyprahlém letním dni toužící 

po sklenici  chlazeného  piva. Pivo  skvěle  zahání  žízeň 

a ještě lépe vás nutí zahánět ji dál, protože každá tekutina, 

která obsahuje etanol, vysušuje sliznici a tím vzniká pocit 

trvalé žízně. A jak se říká, hlad zapiješ, ale žízeň nezajíš. 

V hospodách  hraje  pivo  důležitou  sociální 

roli. „Zbavuje  člověka  sociálních  zábran,  pocitu  studu, 

zahanbení, blamáže, má zpravidla jednoznačně integrující 

dopad. Rozpouští  příliš  tvrdé  sebetrestající  superego, 

nesmělým  dodává  odvahy,  rozvolňuje  ztuhlé  fantazie 

a v mnoha případech přispívá k pohodě tvůrčí práce. Dnes je pití piva v hospodách zejména 

významnou  obranou  proti  masmediálním  manipulacím.“  (Černoušek,  1997,  s. 219)  Navíc 

většina občanů, kolem devadesáti procent, si myslí, že pivo je národní nápoj a je jedním z mála 

věcí, kterými se můžeme pochlubit v zahraničí.

I přes to, že alkohol jako takový je jed, nejvíc lidí bývá otráveno, když ho nemá, a kromě 

zřejmých společenských přínosů má pivo i dobrý vliv na naše zdraví. Ano, při nadměrném 

požívání alkoholu je i pivo nepřítel lidstva, ale nepíše se v Bibli, že máme své nepřátele 

milovat?
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„Pivo obsahuje vodu, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, biogenní prvky, ionty a další látky 

pozitivně působící na lidský organismus. 92 % obsah vody umožňuje rychlé uhašení 

žízně. Pivo neobsahuje tuky ani cholesterol, ale díky sacharidům je zdrojem energie (cca 400–

500 kcal v 1 l nápoje). Přítomnost všech vitamínů skupiny B, stopových prvků a minerálů 

především hořčíku, draslíku, fosforu, chloridu, křemíku, zinku, balastních látek podporujících 

trávení a nižší koncentrace škodlivin vede k následujícím pozitivním účinkům umírněné 

konzumace piva (doporučeno 1–2 l denně): uklidňující vliv, odbourání stresu, prevence proti 

infarktům a srdeční mrtvici, příznivé účinky na trávení, činnost žaludku, snížení hladiny 

cholesterolu, růst, nervovou aktivitu, prevence proti kožním chorobám, prevence tvorby 

ledvinových a žlučníkových kamenů, podpora vylučování moči, antioxidační ochrana proti 

nádorům a srdečně cévním onemocněním, prevence arteriosklerózy, Alzheimerovy nemoci, 

kladné účinky na metabolismus bílkovin, aminokyselin, snížení krevního tlaku, povzbuzení 

tvorby červených krvinek posílení kostí.“  (www.umalinku.cz)

3.3.3 O hospodském hovoru

V hospodském hovoru není obraz světa, mluvčí spíš vytváří svůj vlastní svět. Příběhy 

se stávají pro vypravěče skutečnými, až když jsou řečené a okomentované 

v hospodě. Hospodský hovor dává příběhu lidský rozměr, svět se stává důvěrně blízkým, 

srozumitelným, protože je prožívaný společně. Hospodský hovor je neustálý boj o monolog, 

ve kterém by se uplatnil odborný výklad, anekdota, úvaha. Většinou nikdy nevyhrává nevšední 

či výjimečný zážitek, přesahující zkušenost posluchače, ale naopak všední zážitek z rodiny, 

z práce, ze sportu, se kterým se každý ztotožní a může ho okomentovat vlastní 

zkušeností. V hospodě se také řeší společenské problémy a politická situace, což probíhá ve vší 

vážnosti.

Svým lidovým charakterem se hovory a pití piva v hospodě, která je veřejně přístupná, 

odlišovalo od uzavřených hostin vyšších tříd. Tam se pilo víno nebo káva a vedla se konverzace 

na oblíbená společenská témata. V hospodách se mluvilo česky, zatímco ve vyšší společnosti 

19. století se při pití vína nebo při kávových dýcháncích konverzovalo nejčastěji 

v němčině. Vzniká dvojdílnost „pivo – víno“, „nižší – vyšší“, „čeština – němčina“, „hovor – 

konverzace“.
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V hospodě probíhá hovor. Téma je několikrát probráno ze všech stran, každý posluchač 

se k němu musí vyjádřit, každé tvrzení je zdůrazňováno s patřičnou závažností. Oproti tomu 

konverzace (neboli krásný hovor) „...je žánr poznamenaný duchapřítomností mluvčích 

a nezávazností témat. Hovoří se jen pro radost z hovoru a proto, aby vzniklo přirozené 

prostředí kultivované nenucenosti, která je nejkrásnějším darem společenské kultury.“ 

(Mathesius, 1982, s. 395)

Pití a hovor k sobě patří. „Tím, že spolu pijeme, tím, že spolu chceme ve volném čase být, 

vzniká v nás pocit vzájemné soudržnosti a zároveň odlišnosti příslušníků daného kolektivu 

od lidí ostatních.“ (Kraus, 1997, s. 17)

„Porovnáme-li počet hospod ve městě i na vesnici v nedávné minulosti a dnes, smíme 

vyslovit obavu, že vymírající umění psát dopisy se zařadí vedle stejně vymírajícího umění vést 

hovor, který dokáže pravidelně udržovat neformální kroužky přátel majících odvahu 

k přiznání, že mají volný čas a chtějí ho trávit společně. Abychom místo družného posezení 

mezi blízkými přáteli nedávali přednost jenom pití lahvového piva o samotě nebo 

v mlčenlivém kruhu rodiny doma u televize.“ (Kraus, 1997, s. 18)

Zdroj: kreslenyvtip.cz
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4 Nevyhnutelná vize

Za sto let se v nové části Kout probudí malý chlapec. Je už dost starý, aby mohl chodit ven 

sám. Jeho virtuální svět mu je dostatečný, ale přece jen se v něm probudí klukovská zvědavost 

a touha po zkoumání okolí. Neprší, jeho kamarádi nejsou online, a když jsou, tak hrají zase tu 

nudnou střílečku. Jako každý den jsou rodiče napojeni na pracovní port. Vlastně ani neví, jak 

to vypadá za jejich domem. Správný čas to zjistit, řekne si. 

Skoro by se vrátil domů, vše si je tak nudně podobné, každý kousek cesty, každý sousední 

dům... Nebýt té kočky, asi by se vrátil. Takhle přece jen něco objevil. Zvláštní starou rozbitou 

cestu vedoucí k rozpadajícím se obydlím. Slunce tu svítí jakoby jinak. I vzduch je jiný. Nikde 

není slyšet známé bzučení komlogů jako u nich. Zato je slyšet vítr mezi zdmi, občasné třísknutí 

okenního křídla, zarachtání sypající se suti, šramocení. Ale jinak nic. Takové nic, že to ani 

nemůže být strašidelné. Všechno se podobá jedné jeho virtuální hře, ale ta je krásnější, 

barevnější, živější. Tohle je šedé a nudné. Nic z toho.

Po pár týdnech se někdo toho chlapce zeptá, jak se měl, zatímco oni pracovali. Všechny 

příběhy jsou stejné, tak se zeptá na tu divnou zónu, kterou mají za vesnicí. Nikdo neví, komlog 

po chvíli hledání oznámí, že to je jejich vesnice. Jejich stará vesnice. Ta, která před padesáti 

lety umřela. Počet obyvatel: 19. 

S půdou jsou neustálé potíže a nových domů je čím dál větší potřeba. Nikdo nechce 

zůstávat ve městech, každý hledá klid vesnice. Každý chce mít své uzavřené místo, místo pro 

spánek, pro práci, pro zábavu na vesnici. Nikdo netouží po hlučných sousedech ani 

po přátelských sousedech. A každý chce mít své místo. Své.  A nikdo nepotřebuje nic 

jiného. A tak si nikdo nevšiml, že jejich vesnice umřela. Obrůstat mrtvolu dál nejde a problémy 

s místem jsou čím dál větší, je těžké dostat povolení pro stavbu na zemědělské půdě. Teď je tu 

nová možnost. Nové místo pro stavbu. Nové skleněné patro nad mrtvolou vesnice, kde může 

mít každý své izolované místo. 
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A pak se konečně přestěhoval. Nové mozkové implantáty byly lepší než staré. Nemusel 

se sám o nic starat. Jeho centrální počítač vše zařídil dřív, než si to sám stačil 

uvědomit. V jedné místnosti s tím úžasným novým materiálem – organosklem, měl celý 

svět. Celý dům na něho reagoval sám, organosklo se vyjasňovalo a kalilo podle jeho 

potřeb. Často ho zaskočilo, že to zrovna tak chce, ale ještě to neví. Práce, odpočinek, cestování, 

zábava, sex, sport, komunikace... vše na jednom místě. Měl i pivo. Nechápal, co na něm lidé 

měli, nechápal význam hospody a neznal kocovinu. Nebylo to tak dávno, co se našly záznamy 

o pivu a móda, kdy si všichni hromadně objednávali mozkové pivní čipy, byla pryč. Divná 

pachuť na jazyku v dobře temperovaném pokoji byla k ničemu. Pravou chuť nikdo 

neobjevil. Stroje udělaly chybu ve čtení receptury. Nebyl nikdo, kdo by si pamatoval pravé 

pivo. Nebyl nikdo, kdo by dokázal zrekonstruovat hospodu. Na starou vesnici, kterou jako malý 

objevil, a která ho už tenkrát skoro nezajímala, vždyť doma měl vše v daleko krásnějších 

barvách, vůních, s kvalitním zvukem, na dosah a pohodlně, se díval málokdy. Skoro nikdy 

nenechal sklo, aby se vyjasnilo. 

To je příčina, proč vzniklo nové obytné patro, proč se nikdo nenastěhoval do původních 

domů, proč se ty domy ani nezbouraly, aby bylo místo pro nové.

Nad vesnicí na skleněném podkladu se rozrostla asymetrická konstrukce nesoucí oblé 

buňky, obytné moduly. Jednoduché dvouplášťové tvary vybavené sociálním zařízením 

a postelí. O vše ostatní se postaralo organosklo a projekce. Nikdo víc nepotřeboval, virtualita 

byla dokonalá. „V budoucnu nebudete nic vlastnit. Nechcete nic vlastnit, chcete mít přístup 

k věcem, kdykoliv je potřebujete, bez čekací fronty.“ (Fresco, 2012, www.youtube.com)

Každý ocenil, že svůj modul může umístit na jakékoliv souřadnice nad starou vesnici 

a že nevidí na sousedy, nemusí se s nikým stýkat. Konstrukce byla naprosto flexibilní, mohla 

se rozrůstat libovolným směrem a nést libovolně tvarovaný modul. Pokud se někdo přece jen 

rozhodl svůj prostor opustit, jednoduše se nechal spustit jednoduchým subtilním výtahem 

na skleněnou podlahu.
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4.1 Vize zblízka

Toto je nová třída obytných jednotek. Dvouplášťové moduly z organoskla, které se zatemňují, 

zakalují a vyjasňují podle potřeb obyvatele. Reaguje na jeho emoce, myšlenky. Vnitřní prostor je 

také z organoskla, má běžný tvar. Uvnitř bývá postel a sociální zařízení. Vše ostatní obstará 

virtuální realita, modul je prakticky stále online. Dva pláště jsou tu pro dokonalé trojrozměrné 

zobrazení. Ač jsou moduly poměrně blízko u sebe, díky různorodosti jejich polohy a možnosti 

neprůhlednosti skla, je soukromí téměř dokonalé. Nosná konstrukce se může libovolně rozrůstat, 

poloha modulu je prakticky neomezená.
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4.2 Příčiny

Kouty se rozkládají v úrodné oblasti Polabské nížiny. Od 15. století se začalo s vysoušením 

původních močálů a postupně se okolo vsi začala zakládat a obdělávat pole.

Zdroj: mapy.cz

S nástupem komunismu a zakládání JZD se výrazně změnil původní ráz krajiny. Velikou 

chybou a zásahem do přírody byla ztráta vztahu lidí k půdě. Důsledkem toho je daleko snazší 

nechat úrodnou zemědělskou půdu zatěžovat průmyslem, novými bytovými zástavbami, 

těžbou. S rozoráním mezí kvůli snadnějšímu použití hospodářských strojů přišly problémy, 

které mají vliv i na dnešní dobu. Kromě faktu, že na polích ubylo divoké zvěře, přichází 

i degradace půdy. 

„Během příštích deseti, dvaceti let dojde k propadu zemědělské produkce na většině 

území ČR. Příčiny jsou chybné orání, nejsou meze, nejsou terasy na svažitých místech, půda je 

těžkou mechanizací víc kompaktní, takže se hůř vsakuje. Špatná půda vytvoří vrstvu, po které 

voda stéká a bere s sebou půdní částice z horní vrstvy, kde každý centimetr půdy vzniká aspoň 

sto let. Míra eroze je na polovině území ČR větší než tvorba nové půdy.“ (Cílek, 2012, 

www.ceskatelevize.cz)
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Krom toho se půda zastavuje a dělí se silnicemi. Tato situace není nenapravitelná. Bude 

potřeba půdu zúrodnit, např. hnojením organickým hnojivem, navážením půdy z říčních 

niv. Vlivem těchto faktů je rozumné přestat zastavovat zemědělskou půdu novými domy 

a využívat pro osidlování již zastavěné části. 

Každý chce mít svoje soukromé izolované místo pro život. Kdyby to šlo, bydlela by většina 

lidí roztroušeně na samotách. V době internetu neexistují prakticky žádné vzdálenosti 

a v budoucnu, kdy se bude virtuálně cestovat kamkoliv, kdy se virtuálně bude moct dělat 

cokoliv, nebude nutné žádné sousedy mít. V době, kdy vše řídí centrální domácí počítač 

a pracuje se z domova, nakupuje se online, výuka probíhá virtuálně, operace se provádí 

na dálku ovládanými roboty, už nebude nutné ani bydlet na dobře dostupném místě.  „Stranou 

nezůstane ani sex, který si budeme moci naprogramovat v trojrozměrné podobě 

a jednoduchým stisknutím tlačítka si aktivujeme ve chvilkách potřeby i orgasmus.“ 

(Borovičková, 2004, www.21stoleti.cz)

Lidé nebudou potřeba k ničemu, až je stroje předčí svou inteligencí. Toho, jak se budou 

chovat inteligentní stroje, se bojí i genetik Seán O'Heigeartaigh. 

Potřeba fyzického lidského kontaktu klesá díky televizi, online počítačovým hrám 

a sociálním sítím, které člověka „sbližují“ s ostatními, zároveň ho ale odcizují skutečnému 

životu. Lidé mění své návyky a uzavírají se do sebe.

„Němečtí vědci zjistili, že lidé trávící čas na sociální síti jsou společensky izolovanější, což 

často vede k depresím. V mnoha lidech také proklikávání v cizích fotkách a čtení statusů 

vyvolává silné pocity závisti a negativně ovlivňuje celkovou spokojenost se životem.“ (had, 

2013, www.ceskatelevize.cz)

Čím víc se lidé utápí do depresí, tím víc se stávají izolovanými a závislými na sociálních 

sítích. Lidé porovnávají vlastní popularitu s popularitou přátel na síti a hodnotí ji podle ohlasů 

na svoje příspěvky. 

Za třicet, čtyřicet let se teplota zvýší. Oteplování Země přichází jako normální klimatické 

období, které lidé svým konáním podpoří. „Informace z ledovcových vrtů prováděných 

v Grónsku a Antarktidě poskytují varování, že klima na naší planetě se může měnit relativně 

rychle, např. oteplení o 5–10 °C by se mohlo odehrát během několika desítek let.“ (Kalvová,  

www.learned.cz)

„Výhledově se budou teploty v Evropě dále zvyšovat a jejich nárůst bude pravděpodobně
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probíhat rychleji než na kterémkoliv jiném kontinentu. Teploty porostou v první třetině 

21. století v průměru o více než 0,2 °C/10 let a do konce století lze předpokládat zvýšení 

teploty v rozpětí od 1,0 do 5,5 °C. I nadále se budou častěji vyskytovat vlny extrémně vysokých 

teplot. Spolu se zvýšením teploty bude změna režimu hlavní příčinou častějšího výskytu 

povodní či sucha.“ (ČHMÚ, http://portal.chmi.cz)

„Klima se mění a vždy měnilo, a to v různých časových i prostorových měřítkách. Hlavním 

faktorem určujícím klima na Zemi je radiační a tepelná bilance. Změny jednotlivých 

energetických toků jsou impulsem, který může způsobit změnu klimatu. Tyto impulsy mohou

být způsobeny přirozenými nebo antropogenními faktory. Mezi tyto vnější vlivy řadíme změny 

parametrů zemské orbity, změny rozložení kontinentů na Zemi a změny sluneční 

činnosti. Dalším přirozeným faktorem, ovlivňujícím podnebí v kratším časovém měřítku, je 

vulkanická činnost. Antropogenními faktory rozumíme vliv lidské činnosti na různé části 

klimatického systému. Jedná se o emise skleníkových plynů, aerosolů a dalších znečišťujících 

příměsí do atmosféry (ať už z průmyslové výroby, těžby surovin nebo zemědělství), změny 

vlastností povrchu (odlesňování, výstavba apod.), zásahy do hydrologického režimu (stavba 

přehrad, změny vodních toků, zavlažovací systémy) apod.“ (ČHMÚ, http://portal.chmi.cz)

35

http://portal.chmi.cz/
http://portal.chmi.cz/


Eva Kaniová červen 2013

4.3 Řešení

Ačkoliv je vize nevyhnutelná, musíme se pokusit ji zvrátit. Ačkoliv zájem kouteckých 

obyvatel o hospodu stále klesá, musíme je přimět do ní chodit. Fakt je, že vesnice se rozdělila, 

jedna část umírá, druhá ji pohlcuje. Vize se za 150–200 let naplní. Existuje ale bod, ve kterém 

se tomu dá zabránit. V dohledné době se musí změnit hospodský systém, musí se vytvořit 

taková hospoda, která lidi přiměje do ní jít, posedět, pohovořit, popít. V zájmu vesnice, pojďme 

na jedno!

Lidé nepřestávají méně pít, přestávají chodit do hospody. Hlavně v době finanční krize si 

piják piva raději koupí basu na pití doma, než aby šel do hospody. A protože víme, že hospoda 

není jen o alkoholu, a víme, že pro Kouty je dokonce nutná, musíme se pokusit o její 

obnovu. V malé a navíc nesourodé vesnici to může být v dnešní době problém. Ale i když 

někteří lidé říkají, že pít se má ví, a jiní, že pít se má méně, všichni se shodují na tom, že pít 

se má. 

Ze všech těchto důvodů nemůže hospoda zůstat ve stejné formě jako doposud. Musí 

se změnit systém, hospoda se musí přizpůsobit všem nárokům, zároveň musí hosty motivovat 

k hospodskému bytí. Nestačí jen místo, do kterého návštěvník může přijít, nestačí hostinský, 

který načepuje pivo. Lidé sami sebe navzájem už nemotivují ke společnému trávení volného 

času u piva, potřeba hospodského hovoru mizí. 

Proto hospoda potřebuje inteligenci, která bude stát nad tím vším, systém, který hospodu 

povede, zvládne se o vše postarat, bude motivující, splní požadavky hostů. A bude 

nekompromisní. UI, která skrze hospodu spojí koutecké obyvatele.
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5 Hospodský systém

Ve vsi je nový výčepní. Prý mu to s tou pípou jde a do lokálu to má každý pár kroků. Říkají, 

že je „hrozně chytrej“ a umí si to v práci dobře zorganizovat. Já ani nevím, čtyřicátník? Možná 

mu táhne na padesátku, ale ohánět se umí jako mladík. Dlouho se na návsi renovovalo, nikdo 

nic neviděl, ale najednou máme novou hospodu. Jen je hodně prosklená a rozdělená na mnoho 

kójí. Ne, je to matné sklo, lidi nejsou vidět. Kde jsou hlavní dveře, to nevím, já tam ještě 

nebyl. V rozhlase říkali, že zahájení bude dnes večer, prý vyjedou první budky. Bez objednání 

nebo pozvání to asi nejde, ale místa je tam dost pro celou vesnici. On je teď o to docela 

zájem. Vidíš, to jsem si nevšiml, asi to navezli už ráno, snad „kozla“, nebo možná plzeňské. Já 

tam půjdu zítra, ale starostka říkala, že mám počkat doma. To nemusíš, každého tam pozvou. 

Přesně v 19:45 vyjely první budky. Malé jednomístné lokály se rozjely po svých 

kolejnicích vesnicí. Zastavovaly na určených místech před jednotlivými domy, jejich pohyb byl 

přesný a konstantní. František už čekal venku, nemohl se dočkat zahájení provozu 

hospody. Nebylo třeba opakovat výzvu, že budka je na místě a František má nastoupit. Dveře 

už byly otevřené, stačilo se usadit do flexibilního křesla. Zavřely se hned, jak 

se posadil. Plynulým pohybem budka dojela na náves, na místo staré hospody, která už tu 

nebyla. Místo ní zůstal velký volný prostor zpola zaplněný budkami, které se již vrátily 

i se svými štamgasty. Přesně uspořádané kolejnice se křížily v pravých úhlech a dovolovaly 

velmi blízké přiblížení k sobě navzájem. Připomínalo to dětskou skládanku, hlavolam, 

ve kterém se přemísťovaly čtverečky, aby vznikl obrázek. Na opěrce křesla jsou tlačítka 

se šipkami, kdyby se odvážil je stisknout, nefungovaly by. Teď se budka řídila sama. Neřídila 

se sama, byla řízena centrální jednotkou na návsi. Lokál zaparkoval,  vedle Karla zleva 

předkem zajel k cizímu přistěhovalci. Dvě přilehlá okénka se do poloviny stáhla. Půllitr našel 

připevněný v rohu, napadlo ho vzít jej do ruky, když se ozvalo oznámení, že výčepní rameno 

míří k němu a je nutné připravit sklenici. Zvláštní zvuk se blížil. Karel se usmíval, ale nic 

neříkal. Svou sklenici už měl načatou. Stropem dovnitř pronikla tryska, František se leknutím 

zhoupl v křesle. Znovu se ozvala výzva, ať připraví sklenici. Zmateně ji přidržel pod tryskou, 

pípou, ze které se začalo čepovat pivo. Pípa se zasunula zpět a rameno se vrátilo na své 

stanoviště, když byl půllitr plný. Kozel, a dobře vychlazený, přišel vhod po prvotním šoku. Tak 

to je to UI, žádný Ivan Ulrich, ale inteligentní hospodský systém. Otočil se s křeslem na Karla 
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a vyklopil si před sebe stolek. Přistěhovalec, kterého měl teď vpravo, seděl sám. Jeho 

bezprostřední blízkost byla tak malá, že ho nešlo ignorovat. Tvářil se rozpačitě, ale příjemně, 

a tak se s ním dali oba sousedé do řeči. Jak se prostor plnil novými budkami, některé staré 

se přeskupovaly podle toho, jak chtěl kdo s kým sedět. Nejdřív se František lekl, když s ním 

budka samovolně odjela od Karla, ale zase se uklidil, jakmile kolem něj projela jiná budka a on 

se vrátil na původní místo. Cestou si všiml sousední budky s docela hezkou dámou. Po chvíli 

hledání našel ovládání zadního okna, spustil ho dolů a přizval dotyčnou k jejich 

seskupení. Dana se usmála, pošeptala něco kamarádce vlevo a obě se přesunuly ke dvěma 

sousedům. V tomto duchu probíhal celý večer, budky se seskupovaly, přesouvaly, popojížděly, 

okénka se stahovala nebo zavírala a výčepní svou práci opravdu zvládal znamenitě. Stačilo 

nastavit sklenici a rameno vám bravurně natočilo nové chlazené pivo. Brzy každý návštěvník 

zvládl ovládání svého malého lokálu. I František se odvážil stisknout šipky na opěrce 

křesla. Systém dokonale zvládl kooperaci všech budek, žádná se nesrazila, žádná se nezasekla, 

jejich pojezd byl naprosto plynulý. 

Prvních několik týdnů probíhalo vše poklidně, lidé se střídali v hospodě, nechávali pro 

sebe posílat budky, bylo o čem si povídat. Pořád dokola se mluvilo o technickém řešení, které 

zajímalo zvláště muže. Hlavně chtěli vědět, kde se ukrývá celý systém, UI, která vše řídí, jaký 

má výkon, kdo ji naprogramoval, kdo ji vůbec „najal“, co všechno umí a jak vlastně vypadá. 
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5.1 Technické řešení

V první řadě je nutné zdůraznit, že UI je váš přítel. Je to systém pro pohodlí kouteckých 

lidí. Pomáhá navazovat dobré vztahy, stmeluje vesnici. Je to přítel. 

Pokud vše funguje, jak má.

Pokud jeho ovládání není v rozporu s jeho vůlí.

Pokud je hospoda pravidelně navštěvovaná a pivo teče.

Pokud se hosti baví, mluví spolu, seznamují se.

Nový hospodský systém má tři úrovně. První úroveň se nachází pod zemí, druhá 

na povrchu na návsi a třetí úrovní jsou kolejnice rozvité celou vesnicí. Srdce systému 

se nachází na místě původní 

koutecké hospody, která byla 

zbourána a nahrazena rovným 

asfaltovým povrchem. 

Nová hospoda není omezená 

budovou, neexistují čtyři stěny, které 

by vymezovaly prostor pro hosty, 

uzavíraly ho. Jednu stavbu nahradilo 

množství samostatně se pohybujících 

jednomístných budek, malých 

soukromých lokálů. Tyto lokály jsou 

sice jednomístné a vymezují svůj 

malý prostor, ale jejich seskládání je 

flexibilní a kolejnice jsou v takové 

vzdálenosti od sebe, že umožňují 

těsný kontakt štamgastů. Zároveň 

dovolují soukromí v případě 

introvertní nálady pijáka. 
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Hospodu i s výčepním nahradila UI. Její řídicí systém je v první úrovni pod povrchem. Tam 

se nachází veškerý software, myšlení hospodského systému. Odtud je řízen jak pohyb budek 

a jejich ovládání, tak pohyb a funkce výčepního ramena. Spolu s inteligentním programem jsou 

v podzemí uskladněny a chlazeny sudy s pivem. Na povrch pak vystupuje rameno s dvěma 

pípami, které spolehlivě obslouží všechny budky v prostoru návsi. Ovládání budek je řízeno 

jak návštěvníky hospody, tak hospodským systémem, kdy vůle člověka je podřízena vůli 

UI. Budky jsou naprogramovány tak, aby dojely na určené místo, vyzvedly svého štamgasta 

a vrátily se na hospodský plac. Po dobu návratu do hospody se jejich pohyb nedá ovlivnit 

pasažérem. To je možné až ve chvíli, kdy se budka dostane na místo. 

Na „placu“ si každý může najít své místo, souseda, vedle kterého chce sedět, a podle 

potřeby stáhnout jednu nebo všechny čtyři skleněné stěny, kterými se může v případě 

zaplněného prostoru oddělovat od ostatních.

Jakmile budka zakotví, rameno automaticky přijede a načepuje pivo. To se opakuje 

v pravidelných intervalech, pokud si návštěvník nepřeje více piva. 
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5.1.1 Výčepní rameno

Na detailu výsuvná „sosákovitá“ tryska; dole mechanismus vstupu trysky do budky otevřeným 

otvorem ve stropě
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5.1.2 Budka

Na první pohled vypadá jako běžná telefonní budka, ale má kolečka. A taky křeslo. A plno 

jiných věcí, které se projeví až při používání. 

Pokud má host objednanou budku, není možné nenasednout. Budka vyzývá občana tak 

dlouho, dokud nenastoupí, v zásobě má několik zvuků, které obtěžují nejen jeho, ale i okolí, 

takže je těžké nepodlehnout. V takovém případě k nástupu do budky ochotně pomohou 

sousedé.

Pak se občan jen pohodlně opře do flexibilního křesla přizpůsobujícího se potřebám těla 

a budka ho plynule doveze do hospody.

Soukromý lokál má čtvercovou podstavu o velikosti 1 m2, na výšku má 2 m, rozvor kol 

(koulí) je 0,6 m.
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Křeslo je z pružnějšího paměťového materiálu, uvnitř je vyztužené polotuhou konstrukcí, 

která se lehce přizpůsobí proporcím těla, pod silnějším člověkem se jakoby rozevře.

Povrch je snadno omyvatelný, nesavý, neabsorbuje pachy. Celé křeslo je otočné, umožňuje tak 

komunikaci se všemi hosty okolo. K dispozice je výklopný stolek na odkládání půllitru nebo 

opírání společensky unavených hostů.

Na pravé straně z boku je umístěno malé tlačítko. Po jeho stisknutí vás budka odveze 

nejkratší cestou na záchod. S takovými věcmi není radno si zahrávat a nebylo by ku prospěchu, 

kdyby se host musel na takové místo prodírat sám a měl proto snad zpoždění. 

S tímto řešením, zdá se, 

systém trochu pokulhává 

za hospodou U Kohouta, kde mají 

hosté tuto záležitost o trochu 

pohodlnější.

Zdroj: kreslenyvtip.cz

43



Eva Kaniová červen 2013

Každá budka je vybavená reproduktory pro jednostrannou komunikaci s hostem. Vnější 

reproduktor vyzývá k nástupu nebo návratu z wc, je-li to nutné, vnitřní s člověkem 

komunikuje. Systém má příjemný hlas, nijak člověka nenutí ani není nepříjemný. Ukázky 

budkového hlášení jsou přiloženy na CD ve složce „budkové hlášení“. 

Půllitr není součástí vybavení budek. Každý štamgast musí mít svůj. Toto řešení je pro 

dobro pijáka piva. Systém respektuje, že pravidelný host má rád svůj půllitr, a proto mu nenutí 

erární. V ostatních hospodách mají privilegium vlastního půllitru jen zasloužilí 

štamgasti. V systému řízeném UI je každý zasloužilým štamgastem a má právo vlastní 

sklenice. 

Zvenku jsou na každé straně dva menší 

reflektory. Zapnou se automaticky, když je lokál 

v pohybu a je mimo oblast hospody.

Budka se pohybuje na čtyřech koulích, které 

jezdí ve žlábcích. Každá koule je poháněná dvěma 

motorky, jedny zajišťují pohon, druhé určují směr 

pohybu.
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5.1.3 Řízení

UI ovládá pohyb budek, jejich příslušenství a výčepní rameno přes GSM. Budce jsou 

poslány souřadnice, do kterého místa má přijet a koho má vyzvednout. Automaticky se vrátí 

do hospody, když zátěžové čidlo v křesle zaznamená sedícího člověka. Když budka dosáhne 

hospodské hranice, je v prostoru návsi, ukotví se na náhodné místo k nejbližší jiné budce 

a automaticky stáhne přilehlou stěnu. Další pohyby budky a ovládání stěn jsou na hostovi, 

pokud jeho řízení není v rozporu s vůlí UI. To nastává na příklad v momentě, kdy dotyčný chce 

vyjet mimo určené hranice hospody, nebo pokud UI vyhodnotí nové souřadnice za nevhodné 

vzhledem k ostatním návštěvníkům. Stejně tak se dokáží zablokovat pohyby oken. 

Kolize budek není možná. Ani zcela opilý člověk nemůže způsobit nehodu vjetím 

do jiného soukromého lokálu. Každý pohyb je dopředu vyhodnocen a případné překážky jsou 

odstraněny. Stejně tak není možné, aby se pohyb zasekl na průsečíku křížení drah. Budky 

se pohybují po jednotkách, které jsou určeny délkou jejich strany. Pohybují se v kolejnicích, což 

jsou prohlubně s půlkruhovým průřezem. Do stran nezatáčejí, ale posouvají se. Podobně jako 

čtverečky se zpřeházeným obrázkem v dětském hlavolamu.

Pohon je na elektrický proud. Po skončení výčepní doby se budky shluknou k sobě a jsou 

nabíjeny body v kolejnicích až do dalšího používání. Kolejnice se táhnou celou vesnicí, 

ke každému stavení. Na návsi je pak pravoúhlá síť kolejí tak, aby si sousední budky 

nepřekážely, ale aby mohly stát těsně u sebe. 

Druhá činnost, kterou UI řídí, je pohyb a funkce výčepního ramene. Přesněji dvou 

samostatně se pohybujících ramen ukotvených na společné pípě. Systém doplňuje pivo 

každých čtyřicet minut, pokud si zákazník nepřeje častěji. UI si pamatuje četnost doplnění 

a dobu, kdy má opět čepovat, i přesto, že budka neustále mění svou polohu. Host na pivo 

nemusí čekat, jako například v restauraci U Suchánků, kde jeden host čekal na pivo tak dlouho, 

až nevydržel a zeptal se jiného číšníka: „Pracuje tu ještě ten vrchní, co jsem si u něj objednal 

pivo?“

Nezanedbatelné řízení probíhá i v podzemí, kde se naráží nové sudy. Sudy jsou 

na jezdícím pásu, kdykoliv jeden dojde, pás automaticky popojede a narazí se nový sud. Pás je 

dost dlouhý, aby dokázal posunout tři sudy najednou.
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5.1.4 UI

Mozek celého systému, umělá inteligence rozprostírající se pod zemí.
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5.2 Systém v praxi

Původní budova hospody se zbourá. Spolu ze zahrádkou vznikne prostor o rozloze 

263 m2, a když se přidá okolí za hospodou, je to pozemek veliký 475 m2. Vzniklý plac postačí 

pro poskládání 150 budek. To je dostatečný počet pro celou vesnici, která má dohromady 247 

obyvatel včetně dětí a starých lidí. Tolik budek se při běžném provozu nevyužije, na ten 

se počítá s počtem dvaceti až padesáti budek. Pro vesnici je vhodné mít budky v zásobě pro 

větší celovesnické akce. Přebytečné budky budou uskladněné v prostoru 

za hospodou. V jihovýchodním rohu pozemku se zbuduje sociální zařízení. Hlavní hospodský 

prostor je na místě původní hospody, síť kolejí se ale vine i po návsi kvůli větší variabilitě 

a možnostem seskupení.

Pokud bude zájem o více budek nebo větší možnosti pohybu po placu, může se upravit 

celá náves, zlikvidovat zeleň a zbourat dům sousedící s hospodou. Získaný prostor bude mít 

celkovou rozlohu 2276 m2. A to už je slušný prostor k sestavě budek, i kdyby přijela návštěva 

z okolních vesnic. Podle mého názoru je tento prostor zbytečný, protože UI zřejmě nenechá 

nikoho „soukromničit“, ale bude podporovat družnost hostů. Zůstala bych jen u zbourání 

hospody.
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5.3 Domnělé nedostatky

Tento systém je unikátní, inteligentní, první svého druhu. Má několik milých vlastností, 

které se ani nedají považovat za nedostatky, i když někomu se tak můžou zdát. Ovšem jde jen 

o zvyk.

Výčepní ramena čepují samozřejmě pivo. Zatím nebylo namontováno žádné jiné rameno 

nabízející tvrdý alkohol. Myslíme si ale, že podporovat alkoholismus není správné, tvrdý 

alkohol ke zdraví nijak nepřispívá a nepomáhá ani k větší zábavě. Zdravější víno by se nabízet 

mohlo, ale v Koutech si nikdo nikdy víno neobjednal, a tak montovat vinné rameno je 

zbytečné. Navíc pivo nám chutná všem a nemusíme ho před požitím degustovat, není problém 

s výběrem určité značky pro všechny. Čili toto není prakticky žádný nedostatek.

Způsob doplňování piva. Opět. Pro většinu lidí žádný nedostatek. Pokud si neobjednáte 

sami, pípa k vám sama zamíří po uplynutí čtyřiceti minutového intervalu a načepuje 

sklenici. UI vás vyzve k podání sklenice, když se stropem spustí tryska. Čepování se spustí, 

když čidlo detekuje přítomnost sklenice. Načepuje vždy půl litru piva, bez ohledu na to, zda je 

sklenice prázdná. Čidlo nedokáže rozlišit plnost půllitru a čepuje svou dávku. Stalo se to jen 

párkrát, že sklenice byla již plná, ale rameno čepovalo dál. Pivo se vylévalo, teklo štamgastovi 

po rukou, cákalo na podlahu i s pěnou. To je možný nedostatek, ale kdo pije tak pomalu, 

že nezvládne jedno pivo za 40 minut, ať se jím nechá polít.

Jediným opravdovým nedostatkem bylo ovládání pohybu budky umístěné na opěrce 

křesla. Tlačítka byla vystouplá na povrch a někdy se stávalo, že příliš veselý host „upadl“ 

na ovládání a budka se rozjela. A s ní bohužel i další okolní budky, které mu dělaly 

prostor. Tento pohyb byl často doprovázen hlasovými projevy ostatních hostů, většinou 

nelibých, viz příloha na CD „simulace“. 

Dnes jsou tlačítka zanořená do opěrky, takže náhodné stisknutí už není možné.
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Fakt, že UI si svou hospodu řídí sama a ne vždy dovolí provést určitou akci, jako odjet 

od nechtěného souseda, vytáhnout okénko nahoru nebo jít domů, není nedostatek, ale 

výhoda. Je to podstata celého systému a je určitě k dobru celé vesnici. Časem si to jistě všichni 

uvědomí a přestanou remcat. Vždyť nebýt tohoto systému, lidé by se ani nedružili a nakonec 

by naši vesnici zabili. A to přece nikdo z nás nechce. Jde jen o zvyk na novou inteligentní 

hospodu, která je víc než výčep, je to přítel obyvatel a celé vesnice. Nikdo si nemůže stěžovat 

na špatnou obsluhu, na málo piva, na nekomfort, na samotu. UI je navíc velmi přívětivá, 

přátelská. Maximálně změní tón vysílacího hlasu, ale to jen tehdy, když se někdo chová 

nepřátelsky a sabotuje chod hospody. Ještě tak spustí sekvenci varovného zvuku, který není 

až tak nesnesitelný, je to jen upozornění. UI je založena na dobrovolnosti. Pobyt v hospodě je 

dobrovolný. Systém vás do hospody sám pozve, když má pocit, že jste se delší dobu nepřátelili 

s ostatními. To se děje pomocí místního rozhlasu, na který se napojí, viz příloha na CD „hlášení 

místního rozhlasu“, kde jsou příklady zvacího vysílání. Jen v rámci pořádku, když pro sebe 

budku necháte přijet, není možné ji odvolat, na to už je v tu chvíli pozdě. Ale kdo by nerad 

na pivo, že? A když už jste v hospodě, dáte si svých pár piv, a pak můžete kdykoliv odejít 

domů. Po skončení otevírací doby, to je samozřejmé. Budky vás nechají vystoupit a seskupí 

se do nabíjecího režimu. Je logické, že zpátky vás nedovezou. Taková operace je příliš složitá 

a budky se navíc musí nabít, vyčistit a připravit na další den.
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6 Závěr

Hospoda a pivo. Pokud ani to nedokáže spojit jednu malou vesnici, pak už asi nic. 

Většina vesnice bude jistě nadšená přátelským přístupem, komfortem, obsluhou 

a dostatkem hospodské zábavy a kulturního života. Těch pár jedinců, kterým se nová hospoda 

nebude zamlouvat, ale stejně do ní čas od času dobrovolně zajdou, se spojí alespoň 

ve vzájemné nenávisti k systému. Tak jako tak systém splní svůj účel – sblíží lidi. 

V hospodě, která už neexistuje jako jeden prostor, ale sestává se z jednotlivých modulů, 

odpadne nepříjemnost s příchodem. Dřív jste přišli do lokálu a hned se po vás všichni 

štamgasti ohlédli, drze vás okomentovali, a když jste chtěli v hospodě zůstat posedět, neměli 

jste žádné soukromí. Chyběl jakkoliv oddělený prostor pro méně družné.

V systému pojízdných budek máte svůj prostor a soukromí. Zároveň se můžete libovolně 

družit, s kým chcete. V případě nepříjemného souseda jednoduše poodjedete nebo vytáhnete 

skleněnou stěnu a máte své soukromí. 

Lidé, kteří se přátelit chtějí, mají naopak možnost utvořit jakékoliv seskupení, stáhnout 

třeba všechny stěny a být společně. Díky otočnému křeslu se mohou bavit se sousedy na všech 

stranách, nejsou omezeni na jeden stůl.

Ovšem... vše může být jinak a malichernost, jakou je hospoda, nebude nikdo řešit, pokud 

lidstvo v příštích padesáti, sto letech vyhyne vlastní vinou. „Toto je první století, kdy může 

lidstvo vyhubit vlastní pokrok, a pokud se nezačneme chovat zodpovědně, můžeme 

se nechtěně vyhubit třeba už za 50 let. To není žádná fikce.“ (Bostrom, 2013, 

upload.tn.nova.cz)

Ať tak, nebo tak, pojďme na jedno!
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