
Zabezpečte si
vodoměry před
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Motor změnil
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kaVárna Lanna
je oázou pohody 
v každém ročním období
Elegantní prosklená
novostavba u náplavky
vedle Dlouhého mostu již
několik měsíců láká nejen
obyvatele krajského města,
ale také turisty a další
návštěvníky. Futuristická
budova ze skla, kamene
a dřeva, která splňuje
energetická kritéria
pasivního domu, působí
luxusně a moderně, pokud
se ale vydáte za prosklené
vstupní dveře, kromě lákavé
vůně kávy, vánočního punče
a dalších laskomin tu
objevíte především tradici. 

Příběh kavárny na Jiráskově nábřeží je
totiž spjat nejen s vodním živlem – řekou
Vltavou, ale také se jménem slavného
budějovického rodáka, významného
průmyslníka, loďmistra a stavitele
Vojtěcha Adalberta Lanny, kterému zde
již brzy odhalí pamětní desku v podobě
dlaždice z ušlechtilého kovu, jež bude

zasazena přímo v podlaze vstupní haly
kavárny. „Kdo si bude chtít přečíst nápis,
bude muset pokleknout, a vzdát tak úctu
tomuto významnému muži,“ vysvětluje
autor návrhu projektu Michal Borovka.
Město podle něj Vojtěchu Lannovi hodně
dluží. „Má jen sochu v parku a je po
něm pojmenována Lannova třída. Pokud
se zeptám mladých lidí na původ názvu
naší kavárny, většina z nich o něm nic
neví,“ tvrdí Borovka. „Kavárna LANNA je
výsledkem několikaleté práce, kdy jsme

promýšleli všechny možnosti a ladili
jednotlivé detaily. Spojitost s řekou
a Vojtěchem Lannou se vzhledem
k lokalitě přímo nabízela – chtěli jsme tím
vyjádřit obdiv, který si osobnost tohoto
slavného rodáka jistě zaslouží. A protože
jeho jméno představuje vysokou
historickou kvalitu, je pro nás prioritou
kvalita sortimentu, obsluhy i prostředí.
Chceme, aby se duch první republiky
projevil nejen v minimalistickém konceptu
kavárny, ale aby prostupoval celé naše
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podnikání. První vlaštovkou může být
třeba fakt, že kupujeme kvalitní suroviny
především od místních dodavatelů a se
splácením faktur nikdy neotálíme,“ tvrdí
Borovka.

Vltava se návštěvníkům tiše vlní 
před očima i nad hlavou
Kavárna od svého otevření v květnu
letošního roku láká nejen ctitele kvalitní
kávy, ale také příznivce originálního
designu. Koncept interiéru je v krajském
městě opravdu ojedinělý. Barový pult tak
například tvarem i symbolickými vlnami
dřevěných dílů připomíná lodní příď,
doplňují jej kulatá „lodní“ okna a také
starý lodní telegraf. Nad hlavami hostů
se pak alespoň symbolicky přelévají vlny
Vltavy ztvárněné dřevěnými prvky, které
spolu s efektním odrazem v proskle-
ných plochách hrou světla evokují
zvlněnou říční hladinu a plynutí řeky.
Hosté mohou v tomto příjemném
prostředí při pohledu z velkých
francouzských oken pozorovat nejen
klidný tok řeky, ale také pulzující tepnu
města – Dlouhý most. Z rozjímání vás
nikdy nebudou rušit reklamy z rádia,
které zde má vystavenou stopku. 

Oáza pohody u vody
Vzhled budovy je ale pouhým základním
kamenem, ze kterého celý koncept
Kavárny LANNA vyrůstá. „Hostům
chceme nabídnout oázu pohody u vody,
u cyklostezky, zároveň kousek od centra
města. Místo, kde budou moci za
každého počasí posedět, děti si budou
moci užívat venkovní herní část, kde
najdou nejen prolézačkovou loď, ale také
houpačku, která je určena i pro
handicapované děti. Na hosty
s pohybovým handicapem jsme mysleli
i při budování sociálního zařízení
a bezbariérového přístupu do kavárny
či při plánování parkovacích míst,“
vysvětluje Borovka. Po úspěšné letní
sezoně, kdy si lidé v kavárně půjčovali
kola, v zahradě kavárny grilovali nebo si
půjčili piknikový koš a vyrazili na snídani
v trávě, už Michal Borovka plánuje
novinky pro příští sezonu. Ke klasickým
bicyklům se přidají stále populárnější
dvoukola a kola pro handicapované.
Hosté budou moci vyrazit také na vodu.
„Dostali jsme povolení od Povodí Vltavy
a v příštím roce budeme půjčovat loďky
a tři motorové čluny, na které není nutné
mít řidičák,“ říká Borovka. Kavárna, která
leží přímo u cyklistické stezky, podporuje
zdravý životní styl nejen nabídkou
výživných drinků. V srpnu příštího roku
zde například odstartuje nový
budějovický běh – 1/4 maraton Vojtěcha
Lanny, nebo klání v královské hře 
O Lannův pohár v šachu.

Možná přijde i lyžník LANNA
Voňavý alko i nealko punč a svařák
v denní  nabídce? Palačinky a mandlov-
ník se skořicí? Adventní nabídka je
samozřejmostí… Kavárna LANNA má 
ale vyšší ambice. S první sněhovou

nadílkou si zde můžete vypůjčit běžky
a vyrazit na stezku směr Hluboká, pro
děti zde budou zdarma k dispozici boby.
Až vaše ratolesti přestane sjezd náplavky
bavit a mráz jim zbarví tváře, mohou se
připojit k rodičům a v kavárně si
pochutnat na hrnku horkého kakaa.
Pokud příroda poskytne dostatek
stavebního materiálu, mohou si malí
i velcí hosté před kavárnou postavit
sněhuláka. „O mrkev ani uhlí se starat

nemusíte, pro naše hosty máme vše
připravené,“ zve provozovatel
k návštěvě. Kromě venkovních aktivit
myslí Michal Borovka také na příznivce
kultury. Za dlouhých zimních večerů se
proto kavárna přemění v biograf. Každou
neděli se zde budou promítat filmové
lahůdky. „Chceme, aby se u nás hosté
cítili jako doma,“ uzavírá Borovka. Přijďte
se přesvědčit, že svá slova myslí
vážně…
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