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situacím, kdy např. místnost s moderním kobercem z ÚBoK30 doplňoval raně barokní obraz Panny 
Marie se svatou Bernardou, nasvícený moderním stolním kovovým svítidlem sochaře vladimíra Ja-
nouška, umístěným na biedermeierovském stolku z počátku 19. století. Přesto se zdá, podle popisů 
v dobové literatuře (zejména HoffmaNN 1974, 21, 22, 25) a podle dobových fotografií archivu hotelu 
intercontinental, že tato symbióza byla vytvořena nanejvýš citlivě a celkový dojem překvapivě este-
ticky fungoval. rovněž kombinace folklórně laděného dřevěného nábytku a stěny s náznaky struk-
tury bednění na surovém betonu mohou být chápány jako cílený, byť kontroverzní kontrast (obr. 13). 
řada vnitřních prostor je dnes změněná a přizpůsobená současné estetice, byť třeba i z důvodu, že 
se původní mobiliář nedochoval (obr. 14, 15). na podobě a především vybavení hotelu se smutně 
podepsalo zejména časté střídání zahraničních vlastníků. Podobně jako u jiných velkých staveb, 
které si zahraniční majitelé předávali, pokaždé „zmizely“ další kusy původního vybavení. 

Dnešní interiéry upravené architektonickým studiem len  +  K jsou pouhým torzem původní 
koncepce, ačkoliv se jeho představitelka, žačka Karla Filsaka, architektka vladimíra leníčková 
snažila zachovat i přes nevůli investora alespoň některé dobové prvky, konstrukce či zařízení  

(HoušKová 2014; obr. 16).31

Popis stavby
Devítipodlažní železobetonová monolitická stavba s betonovými fasádami s kabřincovým obkla-
dem byla navržena jako solitérní budova s nástupním prostorem na jižní straně. Hmota objektu 

30 ÚBoK – zkratka pro Ústav bytové a oděvní kultury, v rámci něhož tvořili věhlasní čeští výtvarníci. Působil od roku 1959 
zejména v oboru skla a keramiky, později se jeho působnost rozšířila na celý bytový interiér – nábytek, svítidla a bydlení 
vůbec. Byli zde umělci, kteří vedle své tvorby zasedali ve výtvarných radách a komisích a často sami spolupracovali 
s průmyslem (podrobně KaraSová 2010).

31 Článek ve Zprávách památkové péče se podrobně zabývá rovněž rekonstrukcemi po roce 1990, na nichž nese výrazný 
podíl zejména současný ateliér len + K vedený vladimírou leníčkovou. tato architektka do roku 1996 spolupracovala 
s architektem Karlem Koutským († 1996) a po jeho smrti kontinuálně pokračuje v úpravách interiéru, naposledy restau-
race Primátor (podrobně HoušKová 2014).

Obr. 13. Praha 1-Staré Město, 
čp. 43, Pařížská 30. Hotel intercon-
tinental, dobová fotografie, interiér 
restaurace „cechovní síň“, kontrast 
historického nábytku a „bednění“ 
stěn (foto archiv hotelu, 70. léta).

Obr. 14. Praha 1-Staré Město, 
čp. 43, Pařížská 30. Hotel intercon-
tinental, současný interiér restau-
race Zlatá Praha, ateliér len + K, 
z původní výzdoby dochována 
pouze stropní svítidla H. Demartini-
ho (foto K. Houšková, 2013). 

Obr. 15. Praha 1-Staré Město, 
čp. 43, Pařížská 30. Hotel intercon-
tinental, dobová fotografie, interiér 
restaurace „Zlatá Praha“, svítidla 
H. Demartini, vlysy na stěnách 
e. Kmentová, původní mobiliář (foto 
archiv hotelu, 70. léta).

Obr. 16. Praha 1-Staré Město, 
čp. 43, Pařížská 30. Hotel intercon-
tinental, současný interiér prostoru 
„lounge“, pohled k obchodům 
se suvenýry, uprostřed druhotně 
umístěná dvojice z řady původních 
sloupů M. Hejného, ateliér len + K 
(foto K. Houšková, 2013). 
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a struktury), Josef Jíra (malované vitráže), Jiří rathouský (grafika, piktogramy; obr. 25). výčet 
ale zdaleka není úplný, pouze výběrový. Zastoupena byla také řada dalších bezejmenných 
výtvarníků z institucí typu zmíněného ÚBoKu.33

Současný stav hotelových interiérů
v dnešních prostorách lze v podstatě potkat ojedinělá původní umělecká díla zasazená do po-
změněných či nových interiérů. nezapomenutelné jsou např. křišťálové lustry osvětlující impo-
zantní prostor Kongresového sálu v přízemí (obr. 26). Křehké výtvory z tyčového skla od reného 
roubíčka jsou umístěny v kazetovém stropě a jejich světelný efekt je podpořen i dvěma druhy 
obkladů stěn, textilními tapetami a historickými zrcadly. rovněž originální jsou kovová svítidla 
v restauraci Zlatá Praha v 8. patře hotelu, jakési variabilně tvarované hrozny z lesklých zlatých 
koulí, dílo sochaře Huga Demartiniho (obr. 27). 

Dnešního návštěvníka překvapí rovněž dochované dřevěné artefakty, vesměs větších rozměrů, 
které nejsou typickým zařízením dnešních hotelových interiérů. v prostoru dnešního „lounge“ 
v přízemí, kde prostor recepce přechází do částečně oddělených prostor „míst pro setkávání“, 
se poněkud ztrácí dvojice sloupů z  jasanového dřeva od Miloslava Hejného. Sloupy jsou zde 

umístěny druhotně a jen pohled na starší fotografie napoví, jak působivé toto dílo bylo původně. 
řada těchto sloupů tvořila fascinující „stromořadí“ v koridoru podél tzv. „loveckých salonků“ 
(dodnes zachovalých prostor napravo od recepce, byť bez původní výzdoby) a  spolu s  nimi 
a dalšími tematickými díly představovala lesní a přírodní bohatství tehdejšího Československa 
(HoffmaNN 1974, 22, obr. 28).34

Dalším solitérem dnešního přízemí je dřevěná, dynamicky působící stěna – paraván Josefa Klime-
še – oddělující prostor „lounge“ od někdejšího „koktejl-baru“ (obr. 29). v původním „koktejl-baru“ 
byla umístěna i monumentální plátna Františka ronovského, dnes přemístěná na sever, ke vstupu 
do restaurace Primátor. Posledním dochovaným dřevěným artefaktem je neobvyklý strop, v této 
restauraci vyskládaný z nepravidelných kazet, navozující atmosféru původní restaurace „cechovní 
síň“ s odkazy na prostředí staropražských cechů (návrh malíř Čestmír Kafka). ačkoliv zejména 
tento prostor představuje moderní pojetí interiéru od architektonického studia len + K, snaha o na-
vázání na interiér původních autorů je tu velmi výrazná. Kromě původního stropu jsou tu zachovány 
i stěny se zmíněným „bedněním“ – struktura v pohledovém betonu použitá na fasádě exteriéru, či 
dřevěné detaily odkazující k původní výzdobě (nábytek, dělící stěny).35 

co už v dnešních přízemních interiérech nenajdeme, jsou drobné umělecké předměty ze skla a ke-
ramiky, soudobé ani historické (obkladové dlaždice, porcelánové kandelábry i ukázky historického 
skla a porcelánu).36 Soudobá i historická keramická výzdoba byla na míru vybrána nebo vytvořena 
zejména pro suterénní vinárnu (figurky, nádobí a lampy od arnošta Paderlíka a václava šeráka). 
rovněž dochovaných textilních výrobků (tapiserie, art-protisy) je jen pomálu.

33 vedle ÚBoKu např. také Ústředí lidové umělecké výroby a jeho zařízení – Krásná jizba.
34 Jediné svědectví o původním interiéru je v podstatě popis v článku v glass revue (HoffmaNN 1974).
35 Konzultace s ing. arch vladimírou leníčkovou, ateliér len + K.
36 někdejší snack-bar, salonky, koridory.

Obr. 25. Praha 1-Staré Město, 
čp. 43, Pařížská 30. Hotel intercon-
tinental, piktogram nade dveřmi do 
salonku vlasta, návrh Jiří rathouský 
(foto K. Houšková, 2013).

Obr. 26. Praha 1-Staré Město, 
čp. 43, Pařížská 30. Hotel intercon-
tinental, současný interiér prostoru 
Kongresového sálu v přízemí, 
stropní svítidla rené roubíček (foto 
K. Houšková, 2013).

Obr. 27. Praha 1-Staré Město, 
čp. 43, Pařížská 30. Hotel intercon-
tinental, detail stropního kovového 
svítidla, návrh Hugo Demartini, 
restaurace Zlatá Praha (foto 
K. Houšková, 2013).

Obr. 28. Praha 1-Staré Město, 
čp. 43, Pařížská 30. Hotel intercon-
tinental, dobová fotografie, interiér 
chodby u loveckých salonků, 
prostor s betonovými překlady 
a dřevěnými sloupy sochaře 
M. Hejného v kontrastu historic-
kých zrcadel a nábytku (foto archiv 
hotelu, 70. léta).
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a béžový strop.45 v hale nalezneme mramorový reliéf „Česká krajina“ Jiřího Kryštůfka (obr. 36), pa-
trně jediné dochované původní umělecké dílo v celém interiéru hotelu. ve 2. podzemním podlaží se 
nachází pivnice s kuželníkem, v parafrázovaném stylu české hospody, tedy za hojného použití dře-
va v mírně rustikálním stylu, která se díky nevyužití nachází takřka v původním stavu (obr. 37). Další 
tentokrát kompletně přestavěná restaurace má místo v přízemí (obr. 38), původně nesla název 
„Česká“, její opět polygonální interiér rovněž odkazoval k tradici. Podlahy a strop byly světle béžo-
vé, obklady stěn, pilířů a nábytek naopak v tmavém dřevě. Je zajímavé, že postmoderní tendence, 
tedy parafrázovaný návrat k tradici, se dostaly do interiérů dříve než do řešení exteriérů. autoři to 
popsali jako „záměr o současnou atmosféru v historickém kontextu“.46 někdejší „cocktail bar“ a jí-
delní část „České restaurace“ zde oddělovalo dřevěné mřížoví s barevnými skleněnými výplněmi 
elišky rožátové. na stropě jídelní části byla zavěšená nasvětlená plastika Stanislava Kostky s mo-
tivem zlatého deště, dále opuková reliéfní stěna Slavoje nejdla a dřevěný reliéf Zdeňka vodičky. 
v přízemí se také nachází zrekonstruovaný kongresový sál se skládacími příčkami. Další restaurace 
se nachází v 1. patře, bývala zde bronzová plastika Harmonie od Jana Hány a hudební nika s akry-
lovou výmalbou rudolfa riedlbaucha, stropní osvětlení restaurace navrhoval sochař Jaroslav štur-
sa. noční klub „galaxie“ se nacházel rovněž v 1. patře a soudobé odborné hodnocení v časopise 
(NovotNý/ProcHázKa/KaPuSta 1989, 22) ho považuje za nejvydařenější interiér hotelu. Bohužel z něho 
zbyla pouze dobová fotogra-
fie (obr. 39). Design interiéru 
zde, na rozdíl od ostatních 
prostor, ovládaly oblé tvary 
barů a   podhledu. osvětlo-
vací tělesa, navržená Pavlem 
Hlavou, v  průběhu večera 
měnila svou barvu díky ba-
revným reflektorům řízených 
počítačem. lůžková část za-
bírá 20 pater a převážně se 
jedná o dvoulůžkové pokoje, 
jejichž prostor tvoří výseč os-
mibokého hranolu rozšiřující 
se směrem k oknu. v poko-
jích se, na rozdíl od zbytku 
hotelu, zachovalo mnohé z původního vybavení. Jedná se o posuvné dveře, vestavěný nábytek 
a zejména vybavení koupelen. Jsou obloženy buď dobovou béžovou keramikou, tzv. kůží, nebo 
v případě luxusnějších pokojů mramorem. Původní zůstaly i některé zařizovací předměty. nad lůž-
kovou částí se nachází opět společenské prostory jako konferenční sál se zázemím, dále bazén, 
sauna a posilovna. Bazén s původním modrým obkladem poskytuje působivý výhled (obr. 40), 
ostatní prostory doznaly kompletních přestaveb.

45 Popisy původních interiérů čerpány z archivní projektové dokumentace a dobových fotografií.
46 technická zpráva úvodního projektu, Stavební archiv Prahy 4.

Obr. 38. Praha 4-nusle, čp. 1655, 
Kongresová 1. někdejší Hotel 
Forum, interiér restaurace v přízemí, 
po přestavbě (foto M. Kracík, 2013).

Obr. 39. Praha 4-nusle, čp. 1655, 
Kongresová 1. někdejší hotel 
Forum, interiér nočního klubu „gala-
xie“, původní stav, dnes neexistuje 
(reprofoto dle NovotNý/ProcHázKa/
KaPuSta 1989).

Obr. 40. Praha 4-nusle, čp. 1655, 
Kongresová 1. někdejší hotel 
Forum, interiér bazénu v nejvyšším 
podlaží, původní dynamický modro-
bílý pohled byl nahrazen konvenč-
ním rovným (foto M. Kracík, 2013).


