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Herec Karel Roden slavil narození syna pivem v Broukárně 

Jan Schinko 

 
Snímek asi ze 60. let 20. století (to podle nízkých kočárků) představuje slavnou Broukárnu 
legendární firmy Brouk a Babka. Mezi přízemím a 1. patrem je umístěn rozložitý neon 
Vltavan, což byl od roku 1951 úřední název Broukárny. Ještě na jaře toho roku to byla 
pobočka n. p. Obchodní domy Brouk a Babka. Potom za Gottwalda museli oba pánové 
Jaroslav Brouk a Josef Babka z názvu zmizet.  

 
Od roku 1945 vedl podniky B+B Jaroslav Brouk mladší (1910–1989). Po znárodnění podniků 
B+B včetně obchodního domu Bílá labuť v Praze stačila rodina Brouků odejít do zahraničí.* 
Jaroslav Brouk starší narozen v roce 1884 zemřel brzy poté roku 1953. O rodině Josefa Babky 
se nepodařilo zjistit nic bližšího.  

 
Vrchní aranžér v naší Broukárně Jaroslav Martínek pamatuje, že oba pánové jezdili každý rok 
do Broukárny na kontrolu. Jaroslav Martínek se u B+B vyučil aranžérem v letech 1937 až 
1940, potom byl za německé okupace totálně nasazený a po válce se dostal přes jiné 
zaměstnavatele do Broukárny v roce 1956. Následujícího roku, to již jako top aranžér, navrhl 
logo Vltavanu s vlnovkami tak, jak byl podle toho vytvořen i neon na snímku. Roku 1958 se 
výtvarně a organizačně podílel na realizaci výstavního pavilonu ČSR na Světové výstavě v 
Bruselu. (Později jako autor na stavbě pavilonů na veletrzích v Milánu, Damašku, Lipsku, 
Berlíně, Brně atd.) Původně byl v přízemí naší Broukárny zařízen sortiment potravin, 
cukrovinek a jak připomíná Jaroslav Martínek, i výčep piva, mohlo by se říci malá restaurace. 
Na pivo tam chodil herec Karel Roden starší. Přesně si pamatuje, že tam jednou Karel Roden 
přišel na oslavu narození svého syna, přičemž všem musela být natočena dobrá míra piva. 
Poněvadž se Karlu Rodenovi st. narodil syn Karel 18. května 1962, je ústně doloženo, že ještě 
v roce 1962 se dole v Broukárně čepovalo pivo. Později byly potraviny v přízemí zrušeny a 
instaloval se tam textil. Tím Broukárna trochu ztratila, protože více lidí si koupilo oblíbené 
atlasky, hašlerky, alaburky, eskymo, fialky, mejdlíčka apod. než dámské prádlo (které ovšem 
dělalo větší obrat).  

 
Firma B+B sídlila ve městě od roku 1928 v domě u Smetanů. To bylo jednak v nájmu a za 
druhé nevyhovovaly prostory. V lednu 1935 koupila firma B+B od Mořice a Arnoštky 
Glogauových dům na nároží ulic Divadelní a Široké za 455 000 Kč. Do března 1935 byl 
někdejší obchodní dům GLOGAU zbořen, vyhloubily se základy pro Broukárnu a začal se 
rychle montovat skelet budovy. Dne 30. srpna 1935 byla Broukárna slavnostně otevřena. Byla 
to velká sláva, ulice plné lidí, v Divadelní se zastavily tramvaje, přitom se natočil film, který 
po roce 1990 uváděl v pořadu Hledání ztraceného času Karel Čáslavský.  

                                                           
* Do exilu odešel pouze mladší bratr Jaroslava Brouka ml. Bohuslav Brouk (1912–1978). (Pozn. Viktora A. 
Debnára, autora webu http://bohuslavbrouk.wordpress.com/.)  
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Broukárnu projektoval domácí architekt Karel Chochola, stavěla společnost Kvasil. Karel 
Chochola nebyl zcela pohlcen hranatým neosobním architektonickým stylem zvaným 
funkcionalismus, proto budova Broukárny vypadá pořád dobře. Jen mohl respektovat 
budějovické podloubí, které obchodní dům GLOGAU měl.  

 
Firma B+B podporovala sport a své kluby. Lyžařský klub B+B soupeřil se ski klubem 
Otomara Schrabala. Dalšími byly automobilový klub a atletický klub. Aranžér Jaroslav 
Martínek míval pod lavičkou na tribuně sokolského stadionu schované tretry. Po práci si je 
obul a běhal „kolečka“ (zúčastňoval se také přespoláků).  

 
V Broukárně byl až do roku 1948 aktivní Klub přátel USA, jehož jednatelem byl sám ředitel 
Broukárny pan Gustav Zapadlo. Není přitom přesně zjištěno, jak byl Klub přátel USA u B+B 
(podobně Klub přátel Jugoslávie a Tita) za Gottwalda zrušen, jen lze odhadnout, že nové 
politické a územní orgány nemohly jeho existenci strávit. 

 

Článek byl publikován v Českobudějovickém deníku, 22. 3. 2014, č. 69, s. 2. 


