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Na samém začátku nacistické okupace, 18. března 1939, byl slavnostně otevřen obchodní dům – 

tehdy nazývaný palác – Bílá labuť. Lákal svým neobvyklým proskleným průčelím, které působilo jako 

jedno velké okno osvětlované výbojkami a neonovými trubicemi, z nichž byla vytvořena i osmimetrová 

otáčivá labuť s královskou korunkou. Proč dostal obchodní dům na Poříčí název Bílá labuť? Před ním 

totiž na parcele stál zájezdní hostinec a pivovar U Bílé labutě, který byl proslulý svým kabaretem. Po 

večerech tu vystupovali lidoví zpěváci, kteří kromě honoráře dostávali na přilepšenou denně čtyři piva. 

Největší rozkvět zažíval kolem roku 1910 navzdory tomu, že naproti působil konkurenční podnik U 

Rozvařilů.  

 

Vlajková lo ď  

 

Když si místo na jedné z nejrušnějších pražských ulic vyhlédl podnikatel Jaroslav Brouk, nechal 

historický patrový domek zbourat. Brouk byl vlastníkem mimořádně prosperující firmy Brouk a Babka, 

která už v té době měla obchodní dům na Letné a další vlastnila v Ostravě, Brně, Liberci či v Českých 

Budějovicích. Říkalo se jim „broukárny“ a většinou šlo o funkcionalistické skvosty dnes zapsané jako 

nemovité kulturní památky. Na Poříčí se firma rozhodla vytvořit jakousi svou vlajkovou loď – moderní 

obchodní dům, který svou koncepcí předběhl dobu – nejen u nás, ale i v rámci tehdejší Evropy. Z 

architektonické soutěže vyšel vítězně velkorysý návrh Josefa Kittricha a Josefa Hrubého, podle 

kterého začala stavební firma ing. Jaroslava Vorlíčka stavět moderní palác ze skla a železobetonu na 

složitém terénu.  

Těžko si dnes představit zájem Pražanů při otevření tohoto unikátního paláce. Bohužel, mezi prvními 

návštěvníky bylo i mnoho německých vojáků, kteří přišli utrácet své říšské marky. Oproti české koruně 

měly velmi výhodný kurz, takže v prvních dnech zboží málem vykoupili…  

 

Od klobouk ů po jízdní kola  

 

Co všechno nabízela dvě podzemní a devět nadzemních podlaží? V podzemí byly umístěny šatny pro 

personál, archív, sklady, strojovny, odpočívárna zaměstnanců a kantýna. V přízemí zákazníky vítala 

ojedinělá výkladní pasáž, kterou tvořilo celkem čtyřiasedmdesát výkladních skříní. Odtud se již vešlo 

dovnitř mezi regály s bižuterií, sklem, keramikou a módním zbožím. Maminky tu mohly svěřit své 

ratolesti pečovatelkám v dětském koutku nebo si jít zavolat do telefonní centrály. Svůj byt tu měl také 

domovník, který tak byl stále při ruce pro případ potřeby. Největším lákadlem však byl pohyblivý 

chodník, americký eskalátor Otis, po němž se zákaznice dostaly do prvního patra do království látek, 

záclon, koberců a pokrývek. Pohyblivé schody Pražané znali už ve dvacátých letech, kdy je vozily od 

Štefánikova mostu k Letenskému zámečku. Bílá labuť však byla první stavbou na našem území, kde 

byly eskalátory užity v interiéru (další se pak objevily až po třiceti letech na novém ruzyňském letišti a 

v podchodu na Václavském náměstí).  



I další patra byla ryze prodejní; daly se tu sehnat stejně dobře klobouky, kufry, šicí stroje, jízdní kola 

nebo kočárky. V pátém patře čekal na své zákazníky bufet a elegantní kavárna a další poschodí 

včetně věže už byla užívána jako kanceláře. Palác zaměstnával 500 lidí a denně jím prošlo kolem 20 

000 návštěvníků. Prodavačky a další zaměstnanci měli nárok na oběd od tří korun a bílou kávu za 60 

haléřů. Polední přestávku mohli strávit v pohodlných lehátkách na terase v šestém patře, pro veřejnost 

pak byla určena vyhlídková terasa, která byla součástí třípatrové věžové nástavby. Zařízení interiérů 

navrhl akademický architekt Jan Gillar.  

 

Filma ři na terase   

 

V roce 1943 využil odpočinkovou terasu Bílé labutě režisér Otakar Vávra pro natočení jedné ze scén 

svého psychologického filmu „Šťastnou cestu“. Setkaly se v něm nejlepší herečky té doby – Adina 

Mandlová, Jiřina Štěpničková, Hana Vítová a Nataša Gollová – v rolích prodavaček obchodního domu, 

které hledají své osobní štěstí. Snímek působil velmi autenticky a mnoho lidí včetně některých 

filmových kritiků se domnívalo, že byl celý natočen v Bílé labuti. Na omyl upozornil sám Vávra, jenž 

chválil svého oblíbeného architekta Jana Zázvorku za to, jak umně napodobil v hostivařském ateliéru 

kulisy obchoďáku, v němž by se kvůli provozu točit vůbec nedalo. Filmové fanoušky jistě nepřekvapí, 

že ředitele obchodního domu si zahrál Jaroslav Marvan, který se pro tyto role snad rovnou narodil.  

 

Moderní vychytávky   

 

Vraťme se však do samotné Bílé labutě. Mohla se pochlubit ještě jedním evropským unikátem, a sice 

pneumatickými pokladnami. Prodavačky se nemusely zabývat počítáním. Každé prodejní oddělení 

bylo spojené speciálním potrubím s ústřední pokladnou v pátém patře. Peníze od kupujících se tam i s 

paragony dopravily v pouzdrech potrubní poštou, kde účetní provedli všechny potřebné manipulace a 

přebytek peněz se stvrzenkou nebo stvrzenka samotná se poté vrátily do místa odeslání.  

Moderně bylo řešeno i topení, které bylo vedeno v podlahách a v létě fungovalo jako klimatizace. 

Navíc kovová okna s vyklápěcím systémem měla skla Thermolux, která zabraňovala pronikání 

přímých slunečních paprsků. Odpadky ze všech pater byly sváděny skluzem přímo na dvůr.  

V budově bylo k dispozici šest osobních výtahů a jeden nákladní. Vedení podniku myslelo i na volný 

čas svých zaměstnanců a dotovalo jejich sportovní klub. Za války také podporovalo české výtvarné 

umění.  

 

V roce 1949 byla Bílá labuť znárodněna, ale fungovala dál a v roce 1969 s velkou pompou oslavovala 

třicátiny. Pár let nato, v roce 1975, se jí ale narodili dva další konkurenti – Kotva a Máj.  

Tak jako v roce 1939 Bílá labuť předběhla svou dobu, v posledních letech ji naopak těžce zaspala. Ze 

samotné tradice se přece jen věčně žít nedá… 

 

Obchodní palác Bílá labu ť předběhl kdysi svou dobu ( Právo , 28. 8. 2014, r. 24, č. 201, s. 8, příl. 

Café) 


