
Kousek z historie jednoho známého fryštátského hostince

Těm, kdo bydlí v dnešní Karviné–Fryštátě, avšak ani těm, kdo sem častěji dojíždějí, 
není  třeba  představovat  pohostinské  zařízení  pana  Dudy  na  rohu  dnešní  Fryštátské  ulice 
a ulice Karola Sliwky. Hostinec zde stával už před více než 150 lety, ovšem jeho počátky byly 
skromné.

Od poloviny 19. století  vlastnili  hostinskou a výčepní koncesi manželé Josef a Eva 
Aufrichtovi. Ti ovšem provozovali pouze klasický hostinec a když Josef Aufricht počátkem 
osmdesátých  let  devatenáctého  století   zemřel,  požádala  vdova  Eva  Aufrichtová  dne 
19. června 1884 Okresní hejtmanství ve Fryštátě o udělení souhlasu s převodem její hostinské 
a výčepní koncese na jejího zetě, Adolfa Deutsche. Dům, kde byl hostinec provozován, stál 
na témže  místě,  jako dnes,  ovšem nesl  č.p.  130 a  ulice  patřila  k Novému předměstí.  Její 
žádosti bylo vyhověno.

Adolf Deutsch vedl hostinec až do roku 1911, kdy jej prodal Jakubu Holländrovi. Jeho 
žádosti   ze  dne  12.  8.  1911  o  udělení  hostinské  a  výčepní  koncese  Okresní  hejtmanství 
ve Fryštátě vyhovělo. Souhlasilo s tím, aby ubytovával hosty, vařil jídla, čepoval pivo a víno 
včetně ovocných vín a vinných moštů, medoviny a pálenky a také aby podával hostům kávu, 
čokoládu a jiné horké nápoje a občerstvení a aby se v hostinci provozovaly povolené hry 
v karty.

Jak vidno, nový majitel  hostince chtěl  veřejnosti  poskytovat služby v daleko širším 
rozsahu, než doposud. K tomu ovšem stávající budova nestačila. Proto si požádal o schválení 
přestavby domu č.p. 130 a potřebné plány byly dne 26. 7. 1911 schváleny. I když bylo přitom 
rozhodující  stanovisko  okresního  hejtmanství,  ani  obecní  zastupitelstvo  města  Fryštátu 
nemohl  být  opomenuto.  To  dne  18.  7.  1911  na  své schůzi  schválilo  výnos  Okresního 
hejtmanství  ve  Fryštátě  ze  dne  7.  7.  1911 o převodu  koncesí  na  Jakuba  Holländra  a  tak 
novému hostinskému již nestálo nic v cestě, aby fryštátské veřejnosti ukázal, co dovede. 

Hostinec jak se zdá vzkvétal a byl stále častěji vyhledáván i návštěvníky města, kteří 
se  zde  i  na  několik  dnů ubytovávali.  Protože  ani  zrekonstruovaná budova záhy  nestačila 
pokrýt  rostoucí  zájem o  ubytování,  byla  dne  14.  5.  1928  Okresní  správou  politickou  ve 
Fryštátě povolena další přístavba k stávající budově: Jakub Holländer tak získal dalších pět 
cizineckých  pokojů  v prvním  podlaží,  zatím  co  v přízemí  bylo  možno  rozšířit  hostinské 
prostory.

Hostinec  změnil  v roce  1930  opět  majitele,  tentokrát  však  koncesi  postoupil  otec 
Jakub  synovi  Arturovi  Holländrovi.  Artur  Holländer  zde  působil  ještě  za  polské  okupace 
Těšínska v roce 1939. Dokládá to jím podepsaná žádost ze dne 6. 6. 1939, adresovaná Úrzadu 
Starosty  Powiatowego  ve  Frysztacie,  aby  mu  potvrdil  výkon  hostinsko-výčepní  koncese. 
Zajímavé je, že v žádosti již uvádí č.p. 151, zřejmě tedy v té době došlo k přečíslování domů 
v této části města Fryštátu. Poté jeho stopy mizí. Zřejmě však se mu a jeho rodině podařilo 
zavčas před německým záborem uprchnout do bezpečí, protože po skončení 2. světové války 
se na úřadech uvádělo, že „žije asi v Izraeli“.

Hostinec byl znárodněn a jeho uživatelem se stal Okresní národní výbor ve Fryštátě 
(později v Karviné), který vykonával funkci národního správce nemovitosti. Ten také požádal 
dne 5. 11. 1948 Obchodní a živnostenskou komoru v Opavě o urychlené vyřízení návrhu na 
zrušení koncese Hostinec Holländer ve Fryštátě. Časem dostal  podnik název Hotel Rozvoj 
a v březnu roku 1960 se  začalo  projednávat  jeho převedení  do  socialistického  vlastnictví. 
Řízení  bylo  ukončeno  dne  29.  11.  1960  usnesením  finančního  odboru  rady  Okresního 
národního výboru v Karviné, což potvrdil Okresní soud v Karviné svým usnesením ze dne 
7. dubna  1961.  Právo  vlastnické  bylo  vloženo  na  československý  stát,  konkrétně 
na Restaurace a jídelny, podnik státního obchodu v Českém Těšíně. Dodejme jen, že ani tento 
podnik  nepřežil  svoji  éru  a  byl  dne  31.  12.  1988  usnesením  10.  plenárního  zasedání 



ONV Karviná  ze  dne  20.  12.  1988  zrušen  bez  likvidace.  Veškerý  jeho  majetek, 
práva a závazky přešly ke dni 1. ledna 1989 na státní podnik Restaurace Karviná. Po roce 
1989 přešel hostinec opět do soukromých rukou.
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