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POSTINDUSTRIÁLNÍ 
BURGERY 
NA UKRAJINĚ
KDO BY SI MYSLEL, ŽE SE CENY ZA INTERIÉROVÝ DESIGN 
V GASTRONOMII TÝKAJÍ JEN PODNIKŮ ZAMĚŘENÝCH NA FINE DINING, 
VELMI BY SE MÝLIL. MINULÝ ROK SI HLAVNÍ CENU RESTAURANT AND 
DESIGN AWARDS V KATEGORII EVROPSKÝCH PODNIKŮ ODNESLA 
BURGRÁRNA SHADE BURGER UKRYTÁ V PROVINČNÍM MĚSTĚ 
UKRAJINY POLTAVĚ. POROTCE ZAUJALA POSTINDUSTRIÁLNÍM RÁZEM.
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hade Burger může na první pohled působit trochu 
smutně a šedivě. Na druhý však pochopíte hravost 
a chytrou jednoduchost, s jakou je tento malý podnik 
s kapacitou 25 míst řešený. Však také je-li hamburger 

připraven z kvalitních a čerstvých surovin, správně dochucen a pro-
pečen, jeho konzumace se rovná gurmánskému zážitku. A ten urči-
tě stojí za důstojné prostředí, které dá pokrmu vyniknout. 

MASO, KAM SE PODÍVÁŠ
Interiér restaurace (tedy spíše bistra) vyšel z dílny designové-
ho studia YOD, které se na gastronomické podniky specializuje 
a pro stejnou společnost již realizovalo jiný prostor Shade Meat 
& Wine. Odtamtud si také vypůjčilo dominantní prvek – přírod-
ní stromové dýhy. Zatímco v prvním podniku vytvářely iluzi 
slunečního světla proudícího dovnitř skrz stromy, zde symboli-
zují základní ingredienci: mleté maso. Stovky dýh různé délky 
visí ze stropu a připomínají maso procházející mlýn-
kem. Ostatně mlýnek na maso tvoří základ podniko-
vé identity a součást loga společnosti.

——Dřevo a kožené potahy lavic vnášejí do prostoru 
kus přírody, zútulňují a zateplují jej. Další použité ma-
teriály – pohledový beton a ocel, z nichž jsou vyrobené 

S

OČIMA ARCHITEKTA
Restaurace Shade Burger v ukrajinské 
Poltavě je příkladem interiéru se silným 
konceptem, kterému je podřízeno vše. 
Materiálově a prostorově je řešení 
v maximální míře redukováno, aby o to 
více vyzněla hlavní myšlenka prostoru. 
Lze jej přirovnat k nádobě, do které se 
ze stropu valí kusy mletého hovězího 
masa. Právě to prezentují šablony 
přírodní dýhy svěšené ze stropu. 
Prvoplánové a poněkud morbidní téma 
tak dokonale popisuje funkci prostoru 
a měřítkovou nadsázkou hosty dostává 
přímo do procesu výroby hamburgerů. 
Ale i bez pochopení metafory je takto 
pojatý strop tím nejvýraznějším prvkem 
interiéru, který ostatní prvky doplňují. 
Z důvodu udržení koncepce se množství 
použitých materiálů a design ostatních 
interiérových prvků drží v rámci strohé 
jednoduchosti. Jedná se o klasický 
minimalistický repertoár – povrchy stěn 
s betonovým dekorem, patinovaná 
ocel, stoly, židle a lavice s tyčovými 
podnožemi, jednoduchá nástěnná 
svítidla a radiátory ze žebrovaných 
trubek. Za zmínku ale stojí velmi 
povedená lineární grafika, která 
na některých místech přímo navazuje 
na prostorové umístění nábytku 
a svítidel, a také prosklená příčka 
v zadní části lokálu vytvářející iluzi 
pokračujícího prostoru.

Daniel Piecuch 
Archicraft

stoly a nohy židlí – by samy o sobě působily chladně a neosobně, 
v této kombinaci ale ladí v dokonalé harmonii. Zútulnění interiéru 
dosáhli autoři i tlumenými světly v teplém odstínu; ta pronikají ze 
stropu mezi dýhami a z nástěnných svítidel. I dekorace jsou strohé 
a geometrické: ocelové nýty na stěně tvoří mřížku, do níž jsou ve-
psány suroviny, které do hamburgeru patří, a obří nápis Let’s Meat 
Here, slovní hříčka na výrazy potkat/maso/jíst.  

——Bar a kuchyně jsou sice otevřené, zároveň je ale částečně skrý-
vají niky, takže zbytečně nenarušují jednoduchost interiéru. Roz-
dělením do zón dosáhli architekti na malé ploše opravdu maxi-
málního využití. 

MOŽNÁ NOVÁ GASTRONOMICKÁ METROPOLE?
Ukrajina si pomalu získává pověst velmi živé a inovativní designo-
vé scény a podniky jako Shade Burger jsou toho dokladem. I proto 
je skvělé, že porotci Restaurant and Design Awards toto malé bis-

tro a práci YOD vyzdvihli a povzbudili tak další, kteří 
nechtějí nadále jít ve šlépějích postsovětské okázalos-
ti a nevkusu. Shade Burger osloví především mladou 
a kosmopolitní klientelu, která bude umět strohý, ale 
zároveň velmi efektivně pojatý interiér ‒ stejně jako 
kvalitu jídla ‒ náležitě ocenit. 

SHADE BURGER
Sobornosti st., 
25, Poltava, 
Ukrajina

|^ Maximální zjednodušení 
interiéru je podřízeno jedinému 
– aby vynikl strop.

<- Pohledový beton a ocel jsou 
základními stavebními materiály 
této restaurace.

-> Ač ukrajinský Shade Burger 
působí temně a šedivě, přece 
zaujal porotu udílející ceny Design 
Awards.


