
Rekonstrukce Měšťanské Besedy v 

Plzni 
Měšťanská beseda je součástí Plzně už od roku 1901, kdy byla 

postavena podle návrhu profesora architekta Aloise Čenského a od 

roku 1944 pak byla zařazena mezi kulturní památky. Téměř 100 let 

provozu se ale na vzhledu budovy značně podepsalo, a proto před 

15 lety došlo k její rekonstrukcí. Ta se ale bohužel nevztahovala na 

vnitřní prostor kavárny, která se zasloužených oprav dočkala až 

minulý rok ve spolupráci s produkty MAPEI. 

  

Měšťanská beseda patří neodmyslitelně mezi dominanty Plzně a je zároveň považována i 

za jednu z nejhezčích budov celého města. Stavební parcela, která sloužila k vybudování 

kavárny vznikla odbouráním poloviny úřední budovy, tzv. Kamerálu a druhá polovina dodnes 

sousedí s Měšťanskou besedou. Secesní kavárna, která byla hlavním předmětem 

rekonstrukce, je součástí budovy už od prvopočátku a jde o jedno z nejvýznamnějších 

společensko-kulturních center v Plzni. 

 

 Když rekonstrukce, tak od podlahy 
S rekonstrukcí interiéru kavárny se začalo koncem června roku 2019 a znovu se dveře 

kavárny hostům otevřely o 4 měsíce později, nově pod názvem Café Beseda. Přestože 

budova Měšťanské besedy patří mezi kulturní památky, nemuseli technici komunikovat s 

památkáři a co se technologií týká, měli volné ruce. Více svázání v tomto směru byli 

architekti, kteří měli za úkol svým návrhem interiéru zachovat historický ráz celé kavárny. 

  

Opravy začaly rekonstrukcí podkladních betonů a jejich vyrovnáním s pomocí rychle 

vysychající samonivelační hmoty ULTRAPLAN ECO 20. Významnou roli zde sehrál i exkluzivní 

Mapetex systém, který umožňuje pokládku velkoformátových dlaždic na náročné povrchy. 

Vzhledem k tomu, že jde o kavárnu, která bude často čelit rozlité kávě a jiným nehodám, 

bylo nesmírně důležité zvolit správnou spárovací hmotu. V tomto případě byla použita 

spárovací hmota Ultracolor Plus. Ta obsahuje speciální polymery, díky kterým se voda do 

spár nevsakuje, ale zůstává v podobě kapek na povrchu. Kavárna tak po čase nebude muset 

řešit problém s plísněmi nebo nevzhledné zašednutí spár. 

Podlahou to nekončí 
Rekonstrukce kavárny, ale renovací podlahy neskončila a pokračovalo se dál. V prostorách 

kavárny Café Beseda byla dále vyměněna podlahová krytina za velkoformátovou terasovou 

dlažbu s imitací terazzo, byla zrestaurována výmalba a zdobné prvky na stropě kavárny. V 

rámci oprav došlo i k vybudování kompletně nových toalet, včetně těch pro návštěvníky se 
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sníženou pohyblivostí, odstranění dělících příček a starých kulečníkových stolů. Právě díky 

posledním dvou zmíněným zásahům došlo ke zvýšení celkové kapacity kavárny na 110 míst. 

Posledními kroky byla výměna mobiliáře, instalace nového baru a vybavení kavárny novým 

nábytkem v secesním stylu. 

  

Především díky dodržování správných postupů a volbě kvalitních materiálů, je výsledek více 

než uspokojivý, o čemž se můžete sami přesvědčit v následujícím videu. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


