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ROČNÍK XXIX /  2013 /  č.  1

HOTEL PRAHA 
Od architektonické soutěže po jeho uměleckou a uměleckořemeslnou 
výzdobu

HEDVIKA KŘÍŽOVÁ

Hotel Praha vznikal jako prominentní stavba v letech 1975–1982. Jeho velkoryse pojaté interiéry byly doplněny značným počtem umělec-
kých a uměleckořemeslných děl uznávaných autorů. Jedná se o lustry, lampy, skleněný vlys, nábytek a další. Tento okázale koncipovaný 
celek je nyní, po 31 letech, před demolicí. Objekt byl detailně zdokumentován a byla vyhledána dostupná archivní dokumentace.

HOTEL PRAGUE. FROM THE ARCHITECTONIC COMPETITION TO ITS ART AND CRAFT DECORATION.

Hotel Prague was founded on a lucrative site as a prominent building during 1975–1982. Its generously accommodated interiors were 
embellished by a great number of art and craft works, such as chandeliers, lamps, glass frieze, furniture etc. by respected interior design 
artists. This munificently designed complex awaits now, after 31 years, a demolition. The building was documented in detail and relevant 
archive documentation has been gathered.
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Dokumentace a hodnocení hotelu Praha vznikly v  rámci výzkumného úkolu Průzkum a pre-
zentace architektury 19. a 20. století. V rámci něho je od roku 2012 postupně dokumentována 
moderní architektura 2. poloviny 20. století na území Prahy. Urychlené provedení dokumentace 
hotelu Praha vyplynulo ze zamýšleného záměru majitele na demolici tohoto objektu. V reakci na 
tuto skutečnost byl podán skupinou teoretiků, umělců, architektů a památkářů dne 25. února 
2013 na Ministerstvo kultury České republiky podnět k zapsání objektu do seznamu nemovitých 
kulturních památek. Všechny tyto události vybízejí k předložení maxima informací a poznatků 
o budově samotné, o okolnostech jejího vzniku, o její stavbě a o vybavení interiérů. Od doby 
výstavby do současnosti bylo o hotelu Praha publikováno pouze minimum zpráv. Představují 
většinou hotel jako tajuplný a neznámý nebo reagovaly na zmíněný záměr její demolice (Volf 
2013). Z odborných publikací nalezneme zmínky o hotelu Praha v encyklopedických publikacích 
(SVoboda/Noll/Skala 2006, 195–196; Ulrych 2009). Jediný článek staršího data je z roku 1990 
v tehdejším zpravodaji vědeckých, technických a ekonomických informací československého 
stavebnictví Stavební aktuality (aktUality 1990).

Obr. 1. Praha 6-Dejvice, čp. 2450, 
Sušická 20. Celkový pohled na 
Hotel Praha od jihu (foto M. Kracík, 
2013).




