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část prostranství před hlavní 
severní fasádou a této funk-
ci byly přizpůsobeny příjezd 
a vstupy do objektu. Další 
navrhovanou, ale později 
upuštěnou myšlenkou byla 
realizace kavárny na střeše 
celého hotelu. Tato kavár-
na, či restaurace, měla tvořit 
jakýsi „altánek“ na samém 
vrcholu stavby, s  pocho-
pitelně nejlepším výhle-
dem směrem na  panorama 
Pražského hradu. I když se 
jednalo, při všech těchto 
pozdějších úpravách, o ob-
jemově a kapacitně značně 
rozsáhlé změny, nedotkly se 
v zásadě samotné podstaty navržené stavby. Ta si zachovala od prvních dochovaných návrhů 
svojí charakteristickou zvlněnou podobu se stupňovitým uspořádáním (obr. 3, 4).

Po udělení 1. ceny v soutěži a výše zmíněné redukci stavebního programu byla zpracovávána 
studie. V  této době byl základní kolektiv autorů rozšířený o architekta Radko Černého, tehdy 

ředitele Pražského projektového ústavu a jeho generálního projektanta. Tento krok měl zajistit 
plynulý přechod rozpracované studie v samotný projekt.

Návrhy ostatních architektů, kteří se zúčastnili soutěže, pojednávaly budovu hotelu převážně 
jako výškovou stavbu čnící nad údolím, tedy zcela necitlivě k dotčené lokalitě a výškové hladině 
okolní zástavby.

Projekt 
Vypracováním projektu samotné stavby byl pověřen, jak bylo již výše uvedeno, Pražský pro-
jektový ústav a hlavním architektem projektu se stal zmiňovaný architekt Radko Černý. Členy 
projekčního týmu dále tvořili hlavní inženýr Jaroslav Švec, Josef Polák (fontána, vrátnice, oplo-
cení), Květoslav Přibyl (jižní objekt – skleník, garáže), interiéry navrhovali Zdeněk Wasserbauer, 
Věkoslav Pardyl, Zdeněk Hřivnáč (společenské prostory), Milan Reichl (apartmány), Jiří Turek 
a Karel Fořtl.

Spolupráce původního týmu, zpracovávajícího návrh stavby na všech dalších fázích projektu až 
do realizace stavby, s Pražským projektovým ústavem, byla velice úzká. Autoři docházeli přímo 
do projektové kanceláře Pražského projektového ústavu v Libni, kde po několik roků spolu s ar-
chitektem Radko Černým téměř denně pracovali, někdy i dlouho do noci. 

S projektem samotným a návrhem konstrukce hotelu měli co do činění i další členové tehdejší 
Stavební fakulty, kteří napomáhali s řešením problémů vznikajících s přípravou projektu na půdě 

stěny, nástěnná malba, dřevořezba atd.

Obr. 3. Praha 6-Dejvice, čp. 2450, 
Sušická 20. Pohled na stav-
bu objektu s patrným použitím 
kombinace ocelové konstrukce, 
příhradových nosníků a železobeto-
nových stropních desek (foto archiv 
prof. A. Navrátila).

Obr. 4. Praha 6-Dejvice, čp. 2450, 
Sušická 20. Původní architektonický 
návrh architektů Paroubek/Sedlá-
ček/Navrátil/Todl s charakteristic-
kým stupňovitým uspořádáním (foto 
archiv prof. A. Navrátila). 
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Obr. 32. Praha 6-Dejvice, čp. 2450, 
Sušická 20. Dělící prvek mezi 
kulečníkovou a kuželníkovou částí 
vytvořený z masivních kusů dřeva 
vzdáleně připomínající barokní 
honosné balustrády (foto autorka, 
2013).

veškerou snahu zjistit, bylo 
by však možné předpoklá-
dat, že pravděpodobným 
autorem návrhu byl jeden 
ze dvou tvůrců hlavních in-
teriérů, tj. architekt Zdeněk 
Wasserbauer nebo Zdeněk 
Hřivnáč.15 Druhý jmenovaný 
je i autorem pravděpodobně 
velké většiny alespoň seda-
cího nábytku hotelu. Jedno-
značně se autorství dá při-
psat Zdeňku Hřivnáči u tzv. 
„křesla Praha“ (obr. 33). Toto 
mohutné kožené křeslo, 
ušák, se dokonce dočkalo 
své reedice a ve stejné podo-
bě bylo vyrobeno v nedávné 
době. K tomuto křeslu náleží 
ještě pohovka stejných tvarů. 
Tato křesla a několik dalších 
kusů původního nábytku, jak 
křesel, pohovek, tak i stolů 
a lamp, bylo deponováno 
v prostorách herny a kužel-
níku. Jejich původní umístění 
je možné určit pouze na zá-
kladě dobových fotografií.

Charakter všech prostor ho-
telu dotváří všudypřítomné 
původní informační tabul-
ky v podobě piktogramů 
(obr. 34).

Závěr
Objekt hotelu Praha byl v době dokumentace v zásadě ve velice dobrém stavu.16 Co se týká 
exteriéru, lze hovořit o intaktním dochování původního stavu. Interiéry byly zachovány v původ-
ním provedení především ve společenských prostorách. Jedná se zejména o autorská umělecká 
díla jako obklady stěn, podhledy a svítidla. Samotné hotelové pokoje však prošly moderniza-
cí, takže jejich výpovědní hodnota dnes spočívá především v  zachování původních dispozic. 
Je ovšem zachováno množství původních návrhů i několik fotografií těchto prostor před jejich 
rekonstrukcí.17 

Hodnoty hotelu Praha lze spatřovat v několika rovinách. Na straně jedné je to hodnota umě-
lecká a uměleckořemeslná. Jedná se bezesporu o kvalitní příklad moderní architektury v orga-
nickém pojetí,18 velmi vzácném pro tehdejší produkci. Architektonický návrh vzešel ze soutěže 

15 Autorství je též možné přisuzovat Antonínu Hepnarovi, který se podílel na výzdobě hotelu, a to dřevěnými prvky. Snad 
troufalou, ale přesto stále se vtírající myšlenkou, je přiřčení autorství tohoto prvku Karlu Neprašovi. Velice obdobným 
prvkem od tohoto autora je totiž například zábradlí v Lichtenštejnském paláci.

16 Dokumentace byla prováděna v polovině února roku 2013. Dne 25. února 2013 podala skupina teoretiků, architektů, 
umělců a památkářů, zastoupená Milenou Bartlovou a Pavlem Karousem, podnět k prohlášení Hotelu Praha v Pra-
ze 6-Dejvicích za nemovitou kulturní památku. Dne 11. června 2013 rozhodlo Ministerstvo kultury ČR o nezahájení řízení 
k prohlášení za kulturní památku. Od počátku června je objekt hotelu vyklizený a od 14. června probíhají v areálu hotelu 
Praha práce spojené s demolicí. Nový majitel oznámil rovněž v průběhu června svůj jednoznačný záměr objekt zbořit 
a vytvořit na jeho místě uzavřený park pro potřeby nově budované školy, která má vzniknout v usedlosti Hadovka.

17 Děkuji profesoru Arnoštu Navrátilovi za poskytnutí mnoha cenných informací a především za možnost zpracování jeho 
soukromé archivní dokumentace a dobové fotodokumentace.

18 Pojmem organická architektura je zde míněna především jako inspirace stavby přírodou, konkrétně vycházení z vrstevni-
cového uspořádání terénu pro hotel určeného. Autoři návrhu (dle slov A. Navrátila) se však sami nesnažili vytvořit objekt 
v nějakém architektonickém slohu a neuvádějí ani žádné konkrétní předobrazy či stavby ovlivňující utváření jejich návrhu. 
Vycházeli čistě z podmínek dané lokality.

Obr. 33. Praha 6-Dejvice, čp. 2450, 
Sušická 20. Sedací nábytek od 
Z. Hřivnáče, tzv. „křeslo Praha“ 
(foto autorka, 2013).

Obr. 34. Praha 6-Dejvice, čp. 2450, 
Sušická 20. Informační tabulky 
hotelu, piktogramy (foto autorka, 
2013).




