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TO JE: Káva v Brně
Prostředí kaváren má v Brně dalekosáh-
lou historii. Vždyť první kavárna na území 
Česka byla otevřena již roku 1702 Turkem 
Achmetem právě v moravské metropoli. 
Bylo to dokonce několik let předtím, než 
jiný Turek otevřel první kavárnu v Praze. 
Od té doby se samozřejmě život lidí vý-
razně změnil. Změnila se i chuť a příprava 
kávy, ale vztah města Brna a chuť Brňanů 
trávit čas v kavárenském prostředí zůstaly 
stejné.

Po procestování velké části Evropy a ná-
vštěvě stovek nejrůznějších kaváren na-
příč kontinentem můžu s čistým svědo-
mím říct, že v Brně narazíte na evropskou 
špičku. Brněnští baristé sbírají ocenění na 
mezinárodních soutěžích a kavárenské 
koncepty zaujmou návštěvníky z celého 
Česka i zahraničí. Rozvíjející se místní pra-
žírny zase vytvářejí podhoubí pro vznik 
nových podniků, pro které je káva na 
prvním místě.

Přesto je stále potřeba mezi podniky vy-
bírat ty pravé. Takové, které spojuje láska 
k výběrové kávě a chuť sdílet její příběh se 
svými zákazníky. A přesně takové kavárny 
najdete v tomto průvodci. Ať už zvolíte ka-
várnu zasazenou do industriálních prostor 
bývalých mrazíren, do historické budovy 
ze 17. století nebo do těsné blízkosti par-
ku, vždy si můžete být jisti, že dostanete 
kvalitně připravenou kávu v zajímavém 
prostředí a něco dobrého k zakousnutí 
jako bonus.

Rád doporučuji objevování měst skrze její 
kavárny. Ty jsou rozsety po městě jako 
malé záchytné body a často odhalí zajíma-
vé uličky a místa, která byste jinak minuli. 
Nejenom, že si odpočinete a načerpáte 
energii, ale zachytíte i jedinečnou atmo-
sféru celého města. Věřím, že Brno je pro 
takové objevování přímo stvořené.

Aleš Pospíšil, šéfredaktor 
magazínu European Coffee Trip
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CAFE MITTE 
Panská 362/11

Cafe Mitte je útulná kavárna v samém 
centru Brna v historickém domě z roku 
1659, který jako jeden z mála přežil velkou 
asanaci na konci 19. a začátku 20. století. 
Přestože je Cafe Mitte jednou z nejmenších 
kaváren v Brně, je stálicí na poli kaváren 
s výběrovou kávou a svou atmosférou láká 
stále nové zákazníky. Intimní prostor kavár-
ny přímo vybízí ke konverzaci mezi hostem 
a baristou. Široká nabídka káv z celého 
světa z produkce pražírny Doubleshot zase 

navozuje vhodná témata k diskuzi. V Cafe 
Mitte se nebojí kávu míchat s dalšími ingre-
diencemi. V zimě lze vřele doporučit Irskou 
kávu a v létě osvěžující espresso & tonic. 

PO—SO 08.00 — 20.00
NE 09.00 — 20.00

www.cafemitte.com

SKØG URBAN HUB 
Dominikánské nám. 187/5

SKØG znamená v norštině les a inspirace se-
verským designem a stylem života dala vznik-
nout prostorné kavárně na Dominikánském 
náměstí. Vysoké stropy, bílé stěny a praskání 
dřevěné podlahy vás přivítá při vstupu do 
prostoru kavárny. Kávu si tady praží sami 
pod značkou Rusty Nails Coffee Roasters 
a dlouhou dobu pražení probíhalo přímo uvnitř 
kavárny. Kávu si můžete nechat přípravit 
jako espresso nebo filtrovanou kávu. Vždy si 
pochutnáte na kávách dovezených z různých 

koutů světa a zkušený personál rád pomůže 
s výběrem dle vaší chuti. Z klidné kavárny 
se večer stává rušný bar, kde si můžete dát 
víno, pivo nebo koktejl od místního barmana. 

PO—ČT 08.00 — 01.00
PÁ 08.00 — 02.00
PÁ 10.00 — 02.00
NE 12.00 — 22.00

www.skog.cz

CAFÉ MOMENTA 
Zelný trh 314/2

V rohové budově přímo na Zelném trhu zve 
k posezení kavárna Momenta. Kromě velkého 
počtu míst uvnitř stylové kavárny můžete 
v teplých dnech využít výjimečné poseze-
ní s výhledem na rušné náměstí. Na dvou 
mlýncích jsou na espresso k dispozici kávy 
z pražírny La Bohème Café a střídající se 
hostující pražírny. Navíc si můžete dát i filtro-
vanou kávu, ať už teplou nebo připravenou za 
studena. Věhlasu si kavárna Momenta získala 

ale hlavně díky svým sladkostem! Skvělé 
zákusky a sušenky si majitelka Táňa Kmenta 
dlouho pekla sama nebo pro ně jezdila do 
daleké Francie. Až si v roce 2015 otevřením 
kavárny splnila svůj sen a rozvoněla Zelný trh.

PO—NE 08.00 — 22.00

www.cafe-momenta.cz
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MONOGRAM ESPRESSO BAR 
Kapucínské náměstí 310/12

Už třikrát vyhrál Adam Neubauer titul Baristy 
Roku a po přesunu z Prahy se rozhodl otevřít 
svou kavárnu v centru Brna. Vybral si pro to 
historickou budovu na Kapucínském náměstí, 
které po dlouhých přípravách vtiskl svůj 
svérázný monogram. 

Jednoduše a čistě navržená kavárna, které 
dominuje světlé dřevo a leštěný beton, umož-
ňuje nahlédnout pod pokličku baristického 

umění. Sedněte si na bar nebo ještě lépe až za 
bar a sledujte precizní proces přípravy kávy. 
Dva kávové mlýnky jsou vždy v pohotovosti 
s výběrem káv anglické pražírny Has Bean 
a ať už si ji dáte jako espresso, cappuccino 
nebo cortado, můžete si být jisti, že si ji potom 
vychutnáte v milém a přátelském prostředí.

PO—PÁ 08.30 — 18.30

www.monogramespressobar.cz



COFFEE FUSION 
Jánská 460/25

Blízko Malinovského náměstí, na Jánské 
ulici, si nenechte ujít Coffee Fusion. Kavár-
ník a hlavní barista Michal Kocman vytvořil 
kavárnu interiérem navazující na tradici 
prvorepublikových kaváren, jejíž servis 
a kvalita kávy ale splňují nejvyšší náro-
ky moderní doby. Vždy si můžete vybrat 
ze dvou káv připravených jako espresso 
a několik káv pro filtrovanou kávu. Přes 
léto si můžete užít zahrádku a tzv. cold 

drip, tedy za studena překapávanou kávu, 
kterou tu vždy přes noc v omezeném 
množství připraví. „V šálku kávy můžete 
objevit celý svět,“ je oblíbený citát Mi-
chala Kocmana a je pravdou, že v Coffee 
Fusion vám objevovaní rádi zpříjemní. 

PO—PÁ 09.00 — 20.00

 COFFEE FUSION

CAFÉ MORGAL 
Moravské náměstí 680/1A

Morgal je galerijní kavárna v prostorách Mís-
todržitelského paláce na Moravském náměstí. 
Ač může název evokovat svět J. R. R. Tolkiena, 
název kavárny vznikl kombinací zkratek 
MORavská GALerie, se kterou budovu sdílí. 
Dojem z krásně upraveného interiéru ka-
várny s odhaleným torzem barokních fresek 
a ručně dekorovaných židlí TON ještě překo-
nává nádvoří paláce, které vytváří oázu klidu 
přímo v centru Brna. Pochutnáte si zde na 

kávě z berlinské pražírny Bonanza, se kterou 
Morgal dlouhodobě spolupracuje, ale určitě 
se nemusíte bát vybrat si i z nabídky morav-
ských vín nebo můžete ochutnat jídlo z denní 
nabídky kuchyně.

PO—NE 10.00 — 01.00

www.morgal.cz

CAFÉ PLACZEK 
Minoritská 470/4

V samém centru Brna, na Minoritské ulici, 
v domě postaveném roku 1928 vznikla po 
zdařilé rekonstrukci z roku 2013 kavárna 
Café Placzek. Ta svým jménem navazuje na 
rodinnou tradici brněnských obchodníků 
a svým interiérem a použitými materiály 
reflektuje první polovinu dvacátého století. 
Dva kávové mlýnky vám umožní si vybrat 
mezi kávovou směsí od pražírny Coffeespot 
a jednodruhovými kávami z předních českých 
pražíren. Café Placzek disponuje vlastní 

kuchyní, takže by vaší pozornosti neměly 
uniknout snídaně, domácí koláče a dezerty 
nebo sandwiche a saláty.

PO—PÁ 07.30 — 21.00
SO—NE 07.30 — 20.00

www.cafeplaczek.cz

THE ROSES BEER & COFFEE 
Purkyňova 2415/116

Spojení kvalitního piva a výběrové kávy 
dalo vzniknout podniku v Králově Poli, na 
zastávce Červinkova, přes kterou proudí 
davy studentů i zaměstnanců firem tech-
nologického parku. Bratrské duo Růžičko-
vých převzalo starou putyku a přetvořilo ji 
v místo příjemného setkávání, ať už u ran-
ní kávy se snídaní nebo u večerního piva 
a burgeru. V The Roses beer & coffee si 
pochutnáte na kávě ze známé anglické 
pražírný Has Bean, kterou servírují jak ve 

formě espressa, tak i jako filtrovanou kávu. 

PO—PÁ 08.00 — 23.00

 TheRosesBar

KAFE & KOBLIHA 
Pekařská 433/68

Ať už vás na Pekařskou přivede chuť na 
kafe nebo koblihu, můžete si být jisti, že obě 
pochutiny budou prvotřídní. Hlavní koblihář, 
Marek Richtar, vstává brzy ráno, aby napekl 
a často i vyprodal koblihy ještě před zavírač-
kou. Každý měsíc vás parta z Kafe & Kobliha 
přiláká novou nabídkou koblih a kávy z nej-
různějších evropských pražíren.

Objevování vždy stojí za to a inspi-
rací může být třeba kobliha 3xB: 

borůvka & bourbon & bazalka s espressem 
z kolumbijské kávy upražené švédskou pražír-
nou Koppi. Místa na sezení moc nenajdete, ale 
můžete tak alespoň část kalorií spálit u stol-
ního fotbálku, který není pouhou dekorací!

PO—PÁ 08.00 — 18.00
SO—NE 12.00 — 18.00

 KafeAKoblihaBrno

INDUSTRA COFFEE 
Masná 27/9

V prostoru mrazíren na ulici Masná naleznete 
kulturní a inovační platformu INDUSTRA, 
jejíž chod aktivně a nejen kofeinem pohání 
kavárna INDUSTRA COFFEE. Strasti spojené 
s delší cestou a možná i hledáním kavárny 
hravě vykoupí výborná káva, čerstvé dezerty 
a vyjímečná atmosféra prostoru.

Kavárnu si po svém příchodu z Londýna 
vzali na starost Petra Střelecká a Adam 
Obrátil, kteří na svůj pobyt v Anglii navazují 

přípravou kávy od londýnské pražírny Squa-
re Mile. INDUSTRA COFFEE zaujme netypickou 
otevírací dobou – v pondělí a v úterý má 
úplně zavřeno a zbytek pracovního týdne 
otevřeno pouze odpoledne. Toto opatření 
ale personálu ušetří nějaké síly na víkendy, 
kdy podávají vyhlášené brunche!

ST—SO 13.00 — 19.00
NE 10.00 — 19.00

www.industracoffee.cz

V MELOUNOVÉM CUKRU 
Františkánská 494/17

Kavárnu s takto sladkým názvem najdete 
skrytou v nenápadné uličce kolmé na Jo-
sefskou ulicí. Podivuhodný svět, inspirovaný 
stejnojmennou knihou Richarda Brautigana, 
vytvořila Vendula Smékalová i ve své kavárně, 
kterou naplnila vůní čerstvé kávy a skvělých 
dortů. Na nich si dávají velmi záležet a každá 
návštěva je potom malé dobrodružství při 
objevování nových chutí. Na výběr je ze dvou 

druhů káv z předních evropských pražíren 
a nemusíte zůstat jen u klasického espressa 
nebo cappuccina – na léto je přípraveno 
cappuccino z malinového pyré a kokosového 
mléka. Mňam!

PO—PÁ 08.00 — 21.00
SO 09.00 — 20.00
NE 10.00 — 20.00

 kavarnacukrirodinky

CAFÉ ATLAS 
Žerotínovo náměstí 533/6

Café Atlas bychom mohli vyhlásit nejbarevnější 
kavárnou v Brně! Její podobu navrhl archi-
tekt Martin Hrdina, který v interiéru nechal 
dominovat 13 metrů širokou tapetu složenou 
z více než 400 ilustrací ze starých atlasů. 
Kavárna sídlí v levém křídle prostor budovy 
Sálu Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí. 
Můžete se těšit na výběrovou kávu pražírny 
Rebelbean a pestrou nabídku bezlepkových, 
vegetariánských a veganských jídel. Café Atlas 

je také rájem pracujících na volné noze, kteří 
tráví dlouhé hodiny za počítačem u společného 
stolu a doplňují energii kávou a slunečními pa-
prsky prostupujícími do kavárny skrze velkou 
skleněnou výlohu.

PO—SO 08.00 — 00.00
NE 14.00 — 22.00

www.cafeatlas.cz

KAFEC 
Orlí 517/22

Nejdříve začali lidé do Kafecu chodit na 
dobré vafle, pak na snídani a v neposlední 
řadě na výbornou kávu z českých pražíren. 
Kavárník Tomáš Konečný postupně přetvo-
řil Kafec v prostor k seznamování se s výbě-
rovou kávou a díky velkému počtu různých 
druhů příprav nechal nahlédnout pod kávo-
vou pokličku široké veřejnosti. Po přesunu 
kavárny z Veveří do centra města se kavár-
na rozšířila do tří pater ve vnitrobloku ulice 

Orlí a v létě si užijete příjemnou zahrádku. 

PO—PÁ 08.00 — 20.00
SO—NE 09.00 — 20.00

www.kafec.cz

MEZZANINE CAFÉ 
Údolní 435/15

Stálice na poli brněnských kaváren Mezza-
nine Cafe nabízí svým zákazníkům kvalitně 
připravenou kávu na Údolní již od roku 2008. 
V provozu mají tři mlýnky – na prvním směs 
z boloňské pražírny Filicori Zecchini, na dru-
hém výběrovou kávu z českých pražíren 
a třetí mlýnek je nastavený na filtrovanou 
kávu. Speciálně v ranních hodinách vytváří 
Mezzanine Café asi nejitalštější atmosfé-
ru v celém Brně. Barista se za kávovarem 

nezastaví, připravená espressa a cappuc-
cina rychle směřují k zákazníkům často 
doprovázeny čerstvými croissanty a koláči 
z brněnské pekárny Artisan Bakery.

PO—PÁ 07.00 — 23.00
SO—NE 10.00 — 22.00

www.cafe-mezzanine.cz

SPOLEK 
Orlí 517/22

Kavárna Spolek je jednou z prvních br-
něnských kaváren, která začala podávat 
výběrovou kávu a svou kvalitu a styl si 
udržuje po dlouhá léta. Průchodem z ulice 
Orlí se dostanete do dvoupatrové kavár-
ny, která nabízí kávy pražírny Doubleshot 
v nejrůznějších podobách. Můžete si dát 
tradičně espresso nebo cappuccino, filtro-
vanou kávu připravenou přes French Press 

nebo specialitu podniku Café Spolek, což je 
espresso s hřebíčkem a skořicí. Do Spolku 
se také chodí za výborným jídlem a kromě 
denní nabídky obědů a polévek si můžete 
pochutnat i na toastech a salátech.

PO—PÁ 09.00 — 22.00
SO—NE 10.00 — 22.00

spolek.net

PUNKT. 
Bayerova 577/7

Punkt. je sousedskou kavárnou na Bayerově 
ulici nedaleko od Lužáneckého parku. Ka-
várníci Klára Švandová a Martin Dutkiewič 
vytvořili útulný prostor, který žije svým 
životem od brzkého rána až do pozdního 
večera. Jen od kávy se zákazníci postupně 
přesouvají k vínu nebo pivu. Pochutnáte si 
na kávě od vybraných evropských praží-
ren, ale asi nejčastěji od brněnské pražírny 

Fiftybeans. Ke kávě tradičně patří něco 
sladkého a to je také předností kavárny 
Punkt., která skrze domácí koláče, dorty 
a dezerty láká k pravidelné návštěvě své 
zákazníky a kamarády.

PO—PÁ 08.00 — 22.00
SO—NE 13.00 — 20.00

 punkt.cafe
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