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Fenomén poválečné architektury pražského hotelového ubytování získává v poslední době na atraktivitě, ač dosud představuje ne zcela 
zhodnocený segment památkového fondu. Z množství dochovaných reprezentantů tohoto typologického druhu architektury v hlavním 
městě Praze mezi lety 1960–1990 se studie analyticky zabývá třemi konkrétními stavbami, které sice pocházejí z různých částí sledovaného  
období, ale společným jmenovatelem je pro ně architektonická a výtvarná kvalita s důrazem na vnitřní umělecké zařízení. Ze šedesátých 
let 20. století je to Parkhotel, údobí 70. let reprezentuje hotel Intercontinetal a hotel Forum z 80. let 20. století je třetím a nejmladším  
areálem, který byl vyhodnocen. Předmětem výzkumného zpracování jmenovaných objektů byla fotodokumentace exteriérů a stávajících 
interiérů s důrazem na dochované dobové umělecko-řemeslné zařízení a vybavení. Účelem výzkumu je zjištění současného stavu budov,  
pojmenování architektonických a historických hodnot a na tomto základě vyhodnocení jejich památkového potenciálu.

PRAGUE hOTELS IN ThE 1960‘s–1980‘s

The phenomenon of post-war architecture of Prague hotel accommodation has been gaining in popularity recently, though it still represents 
an unevaluated segment of the heritage fund. From the many surviving representatives of this kind of typological architecture in Prague  
between 1960–1990, the study analytically addresses three specific buildings which, although they come from different parts of the monito-
red period, share a common denominator in their architectural and artistic quality with an emphasis on the interior artistic furnishings. From 
the 1960‘s this is the Parkhotel, the 1970‘s is represented by the hotel Intercontinental, and hotel Forum from the 1980‘s is the third and 
youngest complex to have been exemplary processed. The subject of the research of the named objects was photographic documentation of 
the exteriors and existing interiors with an emphasis on preserved contemporary art-craft furnishings and equipment as well. The purpose of 
the research is to determine the current state of the buildings, to identify the architectural and historical values, and on this basis, to evaluate 
their heritage potential. 
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v rámci výzkumného úkolu Průzkum a prezentace architektury 19. a 20. století se v průběhu roku 
2013 pokračovalo v dokumentování výrazných pražských objektů občanské vybavenosti, spa-
dajících dobou vzniku do 60. až 80. let 20. století. Mezi dokumentované objekty patří i tři hotely, 
o nichž pojednává text článku.

v Praze mezi lety 1960–1989 vyrostlo několik menších i velkých hotelových komplexů, které 
měly pokrýt vzrůstající potřebu ubytovacích kapacit v  hlavním městě tehdejšího Českoslo-
venska. vůbec první významnější ubytovací stavbou v  60. letech byla realizace motelu Stop  
v  Praze-Motole autorů Jindřicha Pulkrábka a Aleny Šrámkové (1964), lišící se charakterem,  
kapacitou i typem klientely od uvedených nákladně pojednaných hotelových komplexů. Násled-
ně byly postaveny Parkhotel v holešovicích (1967), hotel Olympik v Libni (1971), hotel Intercon-
tinental na Starém Městě (1974) a sousední hotel ROh Budovatel (z let 1974–1978, navazující na 
budovu SIA z let 1927–1928, která byla před rokem 1989 přestavěna na hotel Prezident a spo-
jena s Budovatelem), hotel Praha v Dejvicích (1981), hotel Panorama na Pankráci (1983), hotel 
Pyramida v Břevnově (1985) a hotel Forum v Nuslích (1988). 

U většiny staveb si jejich autoři byli vědomi významu novostavby pro dané, často cenné historic-
ké prostředí a snažili se o nadprůměrné řešení. Ukázalo se ale, že skloubit základní požadavky 
na mimořádnou architekturu, zajímavé interiéry a citlivé splynutí s historickým prostředím bylo 
řešitelné jen velmi obtížně. 

Architektura vznikala buď na úkor naddimenzovanosti zadání a stavby samotné, byť sama 
o  sobě byla pozoruhodným počinem (hotel Praha v Dejvicích),1 či zde byla snaha o originální 
estetiku exteriéru, která vedla autory až do krajnosti (hotel Pyramida na Dlabačově v Břevnově).2 
hotel Praha byl ale ukryt v hloubi obytné vilové čtvrti tak, aby jeho hmota ani rozloha nenarušo-
vala charakter prostředí, zatímco hotel Pyramida zůstává pomníkem své doby a nepřehlédnutel-
nou dominantou pro své okolí s mnohem drobnějším měřítkem. 

1 Tématu hotelu Praha se věnuje samostatný monografický článek (křížová 2013), proto jej autoři do tohoto textu nezařadili.
2 hotel Pyramida původně vznikl jako Dům rekreace ROh na základě soutěže z roku 1967, autory byli Neda a Miloslav 

Cajthamlovi. Protože nešlo o luxusní hotel, ale spíš o levnější typ ubytování, ani vnitřní výzdoba nebyla provedena 
příliš nákladně.


