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Život i smrt v ulici Na Poříčí 
 

m 
Obyvatelé staroměstské farnosti sv. Petra měli svoji pivnici  
U Dědků Na Poříčí v č. 44. Nedostala se do románu, ani do 
filmu, popravdě i někdejší jarmareční písnička je také dávno 
zapomenutá. Spíš se nám vybaví Ježkova melodie a text 
V+W o tom, jak na Poříčí dítě křičí a ženská drhne schody.  

 
U Dědků na Poříčí  / pasáci maj legraci / když tam přijde šťára / čtyři strážníci. /  
Pasák běží po rynku / hvízdá sobě novinku, / že ty všecky holky zase / místo U Dědků jsou v base.  
 

Z domu č. 44 na staré pohlednici je zachovaná jeho pravá polovina, levá část s arkýřovými okny byla pře-
stavěna v letech 1937-8 podle plánů Martina Reinera. Druhá polovina, staronový dům č. 46 nese znaky 
funkcionalismu a stojí za zmínku, že hned vedle (dvoupatrový dům na pohlednici) se bouralo už dvakrát. 
Dnešní proluku už mají v drápech developeři a bude tu stát hotel, na který se koukat nepoběžím.  
 

Několik desítek kroků opačným směrem na stejném chodníku stojí Bílá Labuť, jejíž jméno dnes má  
i tramvajová zastávka. Příběh známého obchodního domu je poměrně prostý. Společníci Brouk a Babka 
měli obchodní dům v Liberci a druhý menší na Letné. Na Poříčí zakoupili chátrající pivovar a sousední 
hostinec U Podušků. Na fasádě bývala malá plastika labutě, a tak se místo Podušků vžil název U labutě. 
Objekt nechali zbořit a v roce 1939 tu otevřeli největší a nejmodernější obchodní dům ve střední a vý-
chodní Evropě. Otáčející se labuť na střeše obchodního domu byla prvním pražským neonem a jako první 
ve východní Evropě se dům pyšnil interiérovými jezdícími schody, které spojovaly přízemí a první patro. 
Třetí prvenství získala Labuť ještě začátkem 50. let, když byl v 5. patře zřízen bufet. Zákazníkům byly 
k dispozici dva personálem obsluhované výtahy.      
 
Stavební boom si vybíral svoje daně 
V polovině 20. let se československé ekonomice dařilo. Praha sužovaná chronickým nedostatkem bytů 
zažila horečný stavební rozmach. Stavělo se hodně, všude a hlavně rychle. Poté, co v březnu 1928 začal 
platit nový zákon o stavebním ruchu, jenž daňově znevýhodnil všechny novostavby dokončené po 31. pro-
sinci 1928, vypukla - jak to pojmenoval Karel Čapek - „stavební úplavice“, kterou provázely nejrůznější 
nehody. Kromě řady menších se toho roku v Praze stalo nejméně pět velkých stavebních neštěstí: v květnu 
se zřítilo při stavbě budovy Pojišťovny Praha lešení, o měsíc později spadla novostavba v Revoluční ulici, 
týden před zřícením domu (č. 31) Na Poříčí se propadl strop stavby na Florenci a jen za několik dní se 
ještě zbortil rozestavěný dům v Libni.                                                                  (https://www.euro.cz/udalosti/) 
bvb 
Vladimír Neff ve své třetí1 knize „Zlá krev“ zpracoval okolnosti největšího stavebního neštěstí, ke které-
mu došlo Na Poříčí v úterý 9. října 1928. Zemřelo 46 osob, dalších 35 bylo zraněných.  Lidové noviny 
kromě mnoha svědeckých výpovědí zaznamenaly příběh strážníka Antonína Daňka. Postřehl, že se roze-
stavěný dům začíná hroutit a duchapřítomně skočil před přijíždějící tramvaj, kterou stačil včas zastavit.  

                                                
1 Rozumí se třetí v pentalogii: Sňatky z rozumu 1957,  Císařské fialky 1958,  Zlá krev 1959, Veselá vdova 1961, Královský vozataj 1963. 

                                  http://rodopisna-revue.tode.cz
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„Pak to spadlo“, vypověděl. Přestože dostal ránu 
do hlavy a chvíli ležel pod troskami na chodníku, 
vytáhl ze suti dva lidi a pak běžel telefonovat, 
aby sehnal pomoc. mmmmmm 

Hlavní příčinou neštěstí byly kromě ošizeného be-
tonu chybné Mondlovy výpočty. Jenže mladý inže-
nýr za ně tak úplně nemohl: bylo mu sedmadvacet, 
neměl prakticky žádné zkušenosti. Kdyby se v Praze 
nestavělo jako o závod, takovou práci by vůbec 
nezískal. Soudní znalec uvedl, že „na normální 
výpočet bylo by třeba aspoň dvou měsíců a spolu  
s plány nejméně půl roku“. Soud byl proto velmi 
shovívavý a Mondl i Vlastimil Pražák - bratr spo-
lumajitele firmy, který měl výpočty kontrolovat - 
dostali roční podmínku.    

(https://www.euro.cz/udalosti´) 
 

Historie původního domu sahala až do 14. století. Na-
posledy byl nazýván U Kaprů, později ještě Český dům. 
Dědicové posledního majitele domu Josefa Jakesche 
nechali dům zbořit a už v únoru 1928 zahájila firma 
Pražák a Moravec stavbu sedmipatrového obchodního 
paláce. Zřítila se o necelých osm měsíců později.  Přes 
značné částky vyplacené jako odškodnění, byl hotel 
dostavěn už v roce 1930. Hotel s restaurací na rohu 
s Biskupskou ulicí měl název Centrum, po válce Cent-
ral, nyní Harmony. Na jeho současném snímku je 
v pozadí křižovatka Florenc.  

 
U Bucků zhasli 
Říká se to dodnes, tohle úsloví totiž přežilo v mariáši jako konec hry. Dříve znamenalo konec veškeré 
zábavy. Protože když zhasli U Bucků, byla právě policejní, čili zavírací hodina. Pivovar s hospodou  
a kabaretem U Bucků býval v Petrské čtvrti, Na Poříčí v čísle 22.  Na tomto místě stála sladovna už ve 14. 
století. Její základy a snad částečně i zařízení využil k výstavbě proslulý pivovar majitele Josefa Bucka, 
kterému pivovar patřil od roku 1759. Pojmenování hostince a pak už jen slovní spojení „U Bucků“  tak 
přežívá už víc, než 250 let.  
Později byl majitelem pivovaru Franz Hanusch, na konci 18. století rodina Homolových a v první polovině  
19. století rodina Kropova. V zahradní restauraci ve vnitrobloku v roce 1859 otevřela „Vitákova společ-
nost“ letní šantánové divadlo, později první český kabaret.  Pivovar pak ještě vlastnili Franz Buňata a M. Pr-
chal. Posledním majitelem byl sládek Josef Vincenc Novák, který v roce 1910 nechal jednopatrový dům rekon-
struovat. Pivovar byl zrušen v roce 1921 a dům s hostincem byl zbořen o rok později.    

 (Petrske_listy_10_2018-02_e-verze.pdf) 
 

 
Průčelí hostince a kabaretu U Bucků v r. 1921, na jehož místě dnes stojí Gočárova Legiobanka. 

Zdroje 
http://www.badatelna.eu/fond/2390/, Petrske_listy_10_2018-02_e-verze.pdf,  https://www.euro.cz/udalosti/, 
http://stare.pohledy.cz, http://fotogen.cz/,  ID Arnošt, pražský archeolog na https://www.okoun.cz/ (můj klub Stará Praha).  


