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Anotace: 

Autor bude na základě reakcí veřejnosti, vyjádření státních orgánů a odborných znaleckých 

posudků zkoumat vývoj kauzy okolo budovy Transgas, reprezentující českou poválečnou 

architekturu. Práce se zaměří na argumentaci jednotlivých stran v debatě o tom, zda-li daná 

budova má/nemá dostat památkovou ochranu, jež je de facto debatou o jejím zachování nebo 

zbourání. 

Klíčová slova: 

Architektura, kulturní památky, urbanismus, Transgas, brutalismus, památková péče 

 

 

 

Abstract: 

Author will, on the basis of reactions from the public, government and experts, examine 

development of debate around Transgas, modernist building, concerning whether it should 

or should not be included in the list of cultural monuments of the Czech Republic. 
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1. ÚVOD 
Daná práce se věnuje problematice toho, jak se v celospolečenském dialogu, na 

veřejné, odborné i státní úrovni, formuje představa o tom, jaké budovy bychom měli chránit 

a pokusit se předat dalším generacím alespoň v takovém stavu, v jakém jsme je zdědili, a 

jaké budovy této ochrany nedosáhnou.  

Ve své práci se zaměřím na budovu reprezentující českou architektonickou modernu, 

a budu analyzovat to, jaké argumenty využívali jednotlivé strany, zaangažované 

v památkové ochraně nebo vykonávající takovou ochranu – kulturní a expertní veřejnost, 

státní úřady – v diskuzi o tom, zda-li danou budovu zařadit nebo nezařadit pod státní 

památkovou ochranu, jakým argumentům se přikládá největší váha a jaké argumenty 

zůstávají ignorovány. Konkrétněji se zde bude jednat o případovou studii kauzy okolo 

pražského brutalistického komplexu Transgas. 

Vycházím z toho, že starost o památky, snaha o zachování minulosti v podobě 

artefaktů, které nám vypovídají o minulosti, patří zřejmě k základním světonázorům člověka, 

který si činí názor být kulturním (1) (str. 12). 

Dalším důvodem k napsání této práce je to, že moderní architektura, ačkoliv mladá, 

je již ohrožená špatnou údržbou, zanedbáváním, nebo demolicí. Dokazuje to existence 

projektu Architektura 489, neziskových organizací World Monuments Fund a Docomomo 

International, které usilují o záchranu nebo alespoň dokumentaci ohrožené moderní 

architektury, nebo nedávná demolice několika brutalistických budov v Praze. Na našem 

území tak zůstává v ohrožení např. zůstává hotel Thermal v Karlových Varech.  

Na téma památková péče se mi podařilo najít několik velmi kvalitních bakalářských 

i diplomových prací. Dané práce se zabývaly jak legislativním a ekonomickým aspektem 

památkové péče, tak i historickým a architektonickým aspektem, nepodařilo se mi však najít 

práci, která by sledovala vývoj a argumentaci rozhodovacího procesu o zařazení určité 

budovy pod památkovou ochranu z pozice dvou či tří různých perspektiv, jak to hodlám 

učinit v daném textu. 

Jakož to badatel plně reflektuji to, že mám více než shovívavý vztah k brutalistické 

architektuře. Komplex Transgas se mi, alespoň vizuálně, upřímně líbí a je mi smutno z toho, 

že k momentu napsání dané práce se již začal demolovat, přesto se zde pokusím nezaujatě 

zhodnotit argumenty jednotlivých stran, týkající se prohlášení komplexu Transgas za 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Docomomo_International&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Docomomo_International&action=edit&redlink=1


7 
 

kulturní památku a jeho zachování, nebo jeho neprohlášení, což v daném případě prakticky 

znamenalo rozhodnutí o demolici komplexu, jelikož záměr nového vlastníka zbourat soubor 

budov byl předem znám. 

Základem struktury analytické části mé práce jsou jednotlivé dokumenty, seřazeny 

v chronologické posloupnosti, které jsou součástí procesu prohlášení budovy za nemovitou 

kulturní památku. V těchto dokumentech, jež jsou podávané buď na Ministerstvo kultury, 

nebo přicházejí ze strany ministerstva, jednotlivé strany uvádí nebo odmítají argumenty pro 

nebo proti prohlášení za kulturní památku. Na tuto strukturu místy navazují další pasáže, 

které považuji za relevantní z hlediska rozebírané tematiky. Velkým pomocníkem ve tvorbě 

mé struktury a v poskytnutí analyzovaných dokumentů mi posloužil přehled vývoje kauzy 

Transgas, zveřejněný na webových stránkách Klubu Za starou Prahu (2). Pro lepší orientaci 

proto uvedu tento přehled, doplněný o další body, v oddíle 3. 1. Vývoj kauzy Transgas. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Fungování památkové péče v ČR 

V této části nejprve provedu výčet a stručnou charakteristiku dotčených orgánů státní 

památkové péče, a dále popíšu fungování správního procesu prohlášení budovy za kulturní 

památku.  

Státní památkovou ochranu v České republice stanovuje zákon č. 20/1987 o státní 

památkové péči (též památkový zákon). Daný zákon vymezuje hlavní aktéry a organizace, 

jež mají na starosti péči o památky, dále pojednává o procesu, během něhož se movitá nebo 

nemovitá věc stává kulturní památkou, a také definuje typy památkových subjektů: kulturní 

památky, národní kulturní památky, památkové zóny a památkové rezervace. V dané práci 

se zaměřím právě na kulturní památky. Kulturní památkou se stává movitá nebo nemovitá 

věc po nařízení Ministerstva kultury České republiky. 

Ministerstvo kultury České republiky (dále jen MK ČR) je v oblasti památkové 

péče hlavním správním úřadem (zákon č. 20/1987, §26). Rozhoduje o prohlášení budovy 

nebo souboru budov za kulturní památku, stejně tak má pravomoc památkovou ochranu 

určité budově odebrat. Zpracovává prognózy, koncepce a návrhy rozvoje státní památkové 

péče v dlouhodobé perspektivě (zákon č. 20/1987, §26). Dále má MK ČR dozorovou a 

kontrolní funkci, kdy zajišťuje fungování památkové inspekce, jež je jeho součástí (3). Mezi 

další povinnosti MK ČR patří vydávání vyhlášek o prohlášení památkových zón, vydávání 

stanovisek pro podřízené orgány státní památkové péče a nakonec pomocí dotačních 

programů napomáhá zachování a obnově kulturních památek (3).  

Zákon o státní památkové péči taktéž stanovuje speciální orgán, Národní 

památkový ústav, který má na starosti veškerou odbornou a vědeckou činnost související 

se státní památkovou péčí. Úloha Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ) spočívá 

v poskytování odborných znaleckých posudků a dalších oborných podkladů jak pro MK ČR, 

tak i pro další orgány státní památkové péče, dále ve vedení ústředního seznamu kulturních 

památek, v zabezpečení odborného dohledu nad prováděním komplexní péče o kulturní 

památky a nad jejich soustavným využíváním, a mimo jiné v organizaci, koordinaci a plnění 

vědeckovýzkumných úkolů státní památkové péče, rozpracování teorie a metodologie státní 

památkové péče (zákon č. 20/1987, §32). NPÚ a jeho jednotlivá územní pracoviště poskytují 

bezplatné konzultace vlastníkům movitých i nemovitých památek. 
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Ačkoli je úloha NPÚ důležitá* jak pro MK ČR, tak i pro celkovou společnost, posudky 

daného orgánu nejsou při rozhodování o stanovení kulturní památky pro ministerstvo 

závazné, ale fungují pouze jako doporučení. 

Památková inspekce je speciálním kontrolním orgánem státní památkové péče, 

zřízeným ministerstvem kultury, za účelem dohledu nad dodržováním památkového zákona 

a jeho dodatečných předpisů (zákon č. 20/1987, §27, odst. 1). Její hlavní rolí je dozor nad 

tím, aby orgány a osoby, především vlastníci, plnili své pečovací povinnosti o kulturní a 

národní kulturní památky (3).  

Krajský úřad metodicky řídí výkon státní památkové péče v kraji a dozírá na 

dodržování památkového zákona a doplňujících předpisů v rozsahu své působnosti (zákon 

č. 20/1987, §28, odst. 2). Krajský úřad může také plnit úkoly jiných orgánů státní památkové 

péče pro národní kulturní památky, pokud je nemá na starosti MK ČR nebo vláda České 

republiky.  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je orgán, jež vykonává památkovou péči 

ať už v samostatné nebo přenesené působnosti. Funkce obce s rozšířenou působností (kterou 

je např. hl. m. Praha) spočívá mimo jiné ve vydávání závazného stanoviska potřebného pro 

provedení rekonstrukce, stavebních úprav nebo obnovy kulturních památek, a též budov, 

které nejsou kulturními památkami, ale nachází se na památkově chráněném území (3) (str. 

18). Před vydáním svého závazného stanoviska si však obecní úřad obce s rozšířenou 

působností (např. Magistrát hl. m. Prahy) musí dle zákona vyžádat písemné vyjádření 

ohledně věci od NPÚ, které musí od ústavu dostat během dvaceti až třiceti dny (zákon č. 

20/1987, §14, odst. 6). 

Samotný proces vyhlášení budovy nebo souboru budov za kulturní památku 

začíná na základě písemného podnětu, který může podat MK ČR, nebo jakákoliv jiná 

fyzická nebo právnická osoba (4). Pokud ministerstvo kultury shledá podnět dostatečně 

odůvodněným, tzn. že stavba má hodnoty definované v § 2 odst. 1 zákona o státní památkové 

péči (viz. kapitola 2.2. Kulturní památka), pak zahájí správní řízení o prohlášení (4).  

 

*
důležitost expertního mínění v dnešní společnosti „radikalizované modernity“ popisuje např. Anthony 

Giddens ve svém stejnojmenném díle. Mimo jiné důležitost NPÚ dokládá reakce veřejnosti na neúspěšný návrh 

změny památkového zákona, jehož částí bylo výrazné omezení pravomoci NPÚ na území Prahy. 
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Po určité době (více viz. správní řád § 71) Ministerstvo kultury doručí vlastníkovi 

stavby vyrozumění o podání podnětu na prohlášení stavby za kulturní památku, nebo že 

danou stavbu hodlá prohlásit za kulturní památku (zákon č. 20/1987, § 3 odst. 2) – jinými 

slovy je vlastník informován o tom, že probíhá správní řízení, ve kterém se rozhodne, zda 

budova, kterou vlastní, bude nebo nikoliv prohlášená za kulturní památku. Počínaje od 

momentu doručení daného vyrozumění je vlastník nebo uživatel (3) stavby povinen chránit 

svoji věc před poškozením, zničením, nebo odcizením, a dále je vlastník povinen oznámit 

ministerstvu každou plánovanou nebo uskutečněnou změnu v jejím užívání, vlastnictví, 

nebo správě (zákon č. 20/1987, § 3 odst. 3). To znamená, že během správního řízení nabývá 

budova jisté ochrany. Výsledkem daného řízení je správní rozhodnutí o prohlášení nebo 

neprohlášení věci za kulturní památku, v závislosti od toho, shledá-li Ministerstvo kultury, 

že byly nebo nebyli naplněny zákonné důvody pro prohlášení věci za kulturní památku (3) 

(str. 13). Po vydání rozhodnutí je možné na základě zákona o správním řádu č. 500/2004 

Sb., § 152 odst. 1 podat rozklad, neboli nesouhlas s rozhodnutím ministerstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2.2. Kulturní památka 

V této části, když jsme si vymezili správní proces, během kterého je budova 

prohlášena za kulturní památku, by bylo užitečné se podívat na samotný pojem „kulturní 

památka“. Podle současného zákona o státní památkové péči (č. 20/1987, §2) může být za 

kulturní památku prohlášena movitá i nemovitá věc, nebo soubor věcí (tj. budov), 

a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí 

společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a 

práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, 

historické, umělecké, vědecké a technické,  

b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. 

Kulturní památka je konkrétní legislativní pojem. Kulturní památkou se hrubě řečeno 

budova nestává, ale je za takovou prohlášena ve správním řízení, v němž je hlavní autoritou 

státní ministerstvo. 

Podle některých lidí je takový stav věci nesprávný. Vyskytuje se názor, že kulturní 

památky mají být prohlášeny z vůle společnosti. 
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3. Analýza kauzy Transgas 
Komplex Transgas je souborem tří budov na adrese Římská 325/5 a Vinohradská 

325/8 v Praze (viz. obr. 1), které k momentu sepsání této práce již začaly být demolovány. 

První projekt se začal vypracovávat ještě v roce 1966 v rámci architektonické a urbanistické 

soutěže Plynárenských podniků architekty Ivem Loosem a Jindřichem Malátkem. V roce 

1970 se však Československo zavázalo ke stavbě 1030 km dlouhého plynovodu pro přepravu 

plynu ze Sovětského svazu do zemí západní Evropy a pro tyto účely tak o rok později vznikl 

n. p. Tranzitní plynovod Praha, který taktéž potřeboval vlastní centrální ústřednu, ze které 

by se dodávka plynu řídila (5). Bylo proto rozhodnuto upravit existující projekt 

Plynárenských podniků a do nového týmu architektů byli povolání Jiří Eisenreich a Václav 

Aulický, kteří spolu s původními architekty dostali za úkol sprojektovat budovu dispečinku 

transitního plynovodu, administrativní budovu Federálního ministerstva paliv a energetiky 

(6). Mezi lety 1972 až 1978 byl postaven komplex tří budov na pomezí brutalistického a 

high-tech slohu (7) (str. 240). Je nutné dodat, že ještě první projekt počítal s tím, že tehdy 

nová Severojížní magistrála povede právě kolem Transgasu v jeho bezprostřední blízkosti 

(viz. obr. 2). Daný předpoklad měl bezpochybně vliv na konečné uspořádání budov 

komplexu.  

Komplex Transgas je proveden na pomezí brutalistického, technologického „high-

tech“ a ranně postmoderního architektonického slohu (5). Skládá se ze tří budov (dvě 

výškové budovy však technicky stojí na jedné katastrální parcele) a jedné nízkopodlažní 

budovy. Za zmínku stojí i interiéry komplexu, jež dotváří mimořádná umělecká díla a design, 

které však nejsou součástí návrhu na prohlášení za kulturní památku (7) (str. 240). 
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3.1. Vývoj kauzy Transgas 

2014 – společnost HB Reavis kupuje soubor budov Transgas 

3. 8. 2015 – nový majitel souboru oznamuje, že chce Transgas zbourat a na jeho místě 

postavit jinou stavbu 

6. 9. 2015 – Klub Za starou Prahu podává návrh na prohlášení souboru budov Transgas 

za kulturní památku 

15. 10. 2015 – Ministerstvo kultury ČR žádá Národní památkový ústav o reference 

k Transgasu 

14. 12. 2015 – Klub Za starou Prahu doplňuje návrh na prohlášení za kulturní památku, 

zasílá reference na ministerstvo kultury a píše dopis ministru kultury Mgr. Danielu 

Hermanovi 

5. 2. 2016 – Poradní komise ministerstva kultury doporučuje prohlášení Transgasu za 

kulturní památku 

16. 3. 2016 – Zahájení řízení o prohlášení za kulturní památku 

30. 11. 2016 – Rozhodnutí o neprohlášení komplexu Transgas za kulturní památku 

19. 1. 2017 – Prohlášení šéfů kateder dějin umění českých vysokých škol 

5. 2. 2017 – Klub Za starou Prahu posílá na ministerstvo kultury podnět k přezkumu 

rozhodnutí o neprohlášení za kulturní památku a žádost o přezkum závazného 

stanoviska OPP MHMP na Památkovou inspekci ministerstva kultury 

9. 2. po 21. 3. 2017 – vyjádření zahraničních expertů ke kauze Transgas 

28. 4. 2017 – Odpověď Památkové inspekce 

4. 5. 2017 – Zahájení přezkumu rozhodnutí o neprohlášení za kulturní památku 

15. 11. 2017 – zastavení přezkumného řízení, tj. konečné rozhodnutí o neprohlášení 

Transgasu za kulturní památku 

prosinec 2017 – protest proti bourání Transgasu 

leden 2019 – povolení k demolici 

únor 2019 – HB Reavis hodlá prodat pozemek, kde se nachází Transgas 

březen 2019 – začátek demolice 
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3.2. První řízení o prohlášení za kulturní památku 

Počátek kauzy Transgas můžeme vysledovat do poloviny roku 2014, kdy 

developerská společnost HB Reavis kupuje od firmy ČEZ a. s. komplex Transgas. Začátkem 

srpna 2015 se v médiích objevila zpráva o tom, že nový majitel plánuje brutalistický 

komplex zbourat. Občanské aktivistické sdružení Klub Za starou Prahu, které je významným 

aktérem v mnohých snahách o zachování staveb (nejenom) z poválečných let minulého 

století, na to reagovalo dne 16. září téhož roku podáním návrhu na prohlášení souboru 

budov Transgas za kulturní památku (8). Níže tedy rozeberme argumenty, které občanské 

sdružení uvádí: 

Architektonická hodnota (8):  

• Autoři návrhu označují Transgas za jeden z nejradikálnějších a nejkvalitnějších 

projevů brutalistického slohu, obsahující technicistní prvky a nesoucí rysy ranné 

postmoderny. 

• Návrh daný argument podporuje odkazem na Územně analytické podklady 

vypracovaných Útvarem rozvoje hl. m. Prahy (dnešní Institut plánování a rozvoje hl. 

m. Prahy) v roce 2007, kde se Transgas zařazen do kapitoly „3. Architektonicky 

významné stavby kategorie A“, což je přehled významných architektonických 

objektů nejvyšší kategorie, jež si zaslouží obzvláštní respekt při změnách územního 

plánu. 

Urbanistická hodnota (8):  

• Ačkoli Transgas radikálním způsobem vstupuje do historické struktury okolní 

blokové zástavby Vinohrad, vytváří detailně komponovaný a hodnotný urbanistický 

celek, který svým měřítkem odpovídá navazující historické zástavbě.  

• Navíc Transgas vstupuje do zajímavého dialogu s nedalekou budovou bývalého 

Federálního shromáždění, tj. dnešní Novou budovou Národního muzea (viz. obr. 3). 

Odborná mínění (8): 

• Návrh dále odkazuje na různá odborná periodika a vyjádření expertů, která se shodují 

na vysokých kvalitách Transgasu. Jako důkaz návrh předkládá následující seznam 

použité literatury: 

o Výsledek na soutěže na řešení budovy ústředního plynárenského dispečinku v Praze 

2. Literární noviny XV, 1966, č. 35, s. 11  Zdena Pelikánová-Nová, Kronika 1966–
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1967. In: František Holec (ed.), Pražský sborník historický 1969–1970. Praha 1970, 

s. 206–235  

o Eduard Svatoň, Plynárenské řídící centrum v Praze. Architektura ČSSR XXX, 1971, 

s. 215 – 223 Vladimír Votýpka – Ervín Mates, Akce Transgas. Praha 1974 Jiří 

Eisenreich, Brána do Vinohradov. Projekt XX, 1978, č. 2, s. 25–29 Juraj Kozák, 

Konštrukcie vysokých budov. Bratislava 1980, s. 178–18 Jaromíra Šimoníková, 

Interiérová tvorba. Praha 1982   

o Radomíra Sedláková – Pavel Frič, 20. století české architektury. Praha 2006, s. 180–

181 Oldřich Ševčík – Ondřej Beneš, Architektura 60. let: „zlatá šedesátá léta“ v 

české architektuře 20. století. Praha 2009, s. 414  

o Miroslav Masák, K návrhu nominace Jindřicha Malátka, Bulletin České komory 

architektů XVI, 2009, č. 1, s. 8–9 Václav Aulický, Architekt Ivo Loos. Architekt 

LVI, 2010, č. 2, s. 122–123  

o Petr Kratochvíl, Komplex bývalého Plynárenského dispečinku a Federální 

ministerstva paliv a energetiky, in: Marie Platovská (ed.), Slavné stavby Prahy 2. 

Praha 2011, s. 255–258  

o Lenka Sedláčková, Množství lidí denně viděných: Fotografické dílo Ivo Loose. 

Teoretická bakalářská práce na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-

přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2013, s. 30–34 ad. (dostupné 

online: http://itf.fpf.slu.cz/dokumenty/lenkasedlackova-ivo-loos-nahled.pdf; 

čerpáno září 2015)  

o Lukáš Beran: Transgas (online: 

http://www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=4632; čerpáno srpen 

2015)  

  

Podáním návrhu na prohlášení ze strany Klubu Za starou Prahu (dále jen Klub) 

samotné řízení ještě nezačalo, ale začal jistý proces přípravy. 15. října zažádá odbor 

památkové péče Ministerstva kultury od Územního odborného pracoviště NPÚ v Praze o 

jejich odborný posudek ke komplexu Transgas, což je v souladu s ustáleným postupem. V 

svém dopise, o němž uvědomí i Klub, vyzní následující věta: „Vzhledem k tomu, že jde o 

značně kontroverzní stavby ze 2. pol. 20. století, žádáme i o prověření, zda byl publikován 

nějaký ohlas v některém z renomovaných zahraničních odborných periodik“ (9). 

Odpovědi se však nedočká od NPÚ, ale právě od Klubu, který dne 14. prosince 2015 odpoví 

doplněním k podnětu k prohlášení budov Transgas za kulturní památku (10). Ve svém 

dopise Klub reaguje na požadavek MK ČR poskytnout zmínky, neboli reference o Transgasu 
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v některém renomovaném zahraničním odborném časopise, z důvodu jeho údajné 

kontroverznosti. Daný požadavek Klub odmítá a uvádí k tomu několik důvodů: 

• Existence jisté komunikační bariéry mezi Československem a zahraničím v době 

vybudování komplexu. 

• Cílená cenzura a zákaz publikování architektů Iva Loose a Jindřicha Malátka kvůli 

jejich angažovanosti v událostech Pražského jara. 

• Zahraniční ohlas nemá být kritériem hodnoty díla daných architektů ani jiných 

kulturních památek. 

• Památková péče by se měla řídit současným stavem poznání kulturně historických 

hodnot. Autoři dopisu uvádí, že poválečná architektura byla a stále je neprávem 

asociována s předchozím politickým režimem, což způsobuje deformaci při jejím 

kritickém zhodnocení. K tomu, aby mohla být kriticky doceněna, je třeba zachovat 

příklady dané architektury pro budoucí generace. V současné době je podle autorů 

dopisu řada odborníků, kteří se zabývají hodnotami poválečné architektury. Častý 

výskyt komplexu Transgas v novodobých publikacích (jako poslední z nich Klub 

uvádí např. publikaci historika Zdeňka Lukeše Praha moderní IV.) je dokladem 

hodnoty daného komplexu. 

Mimo to Klub doplňuje, že Transgas je „nejen vynikající ukázkou stylově syntetické 

architektury 70. let, spojující prvky brutalismu, technicismu i postmoderny, ale také na 

našem území ojedinělou realizací postmoderního urbanismu.“ (10). Jak mi řekla pracovnice 

Územního odborného pracoviště NPÚ v Praze (dále jen ÚOP NPÚ v Praze), posudek 

k Transgasu nakonec nikdy nevypracovali, jelikož ho Ministerstvu kultury poskytnul právě 

Klub. 

Spolu s doplněním k podnětu Klub zaslal, i přes svoje výše zmíněné výhrady, 

reference z dobové zahraniční literatury (11), a také dopis adresovaný tehdejšímu 

ministru kultury Danielu Hermanovi (12), ve kterém autoři dopisu líčí své znepokojení tím, 

že mnohé budovy poválečné architektury, i přes podporu různých vědeckých pracovišť, 

občanských iniciativ a dalších odborníků, nenabývají památkové ochrany, v důsledku čeho 

dochází k jejich zániku.  Hlavní výtka je tak určena MK ČR a je odůvodněná zejména 

podmínkami, které Ministerstvo kultury klade při rozhodování o prohlášení za kulturní 

památku. Konkrétně se to týká požadavku, aby podněty obsahovaly ohlas v některém z 

renomovaných zahraničních odborných periodik nebo celkový přehled ohlasů v dobových 
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odborných pramenech v zahraničí (12). Daný požadavek MK ČR autoři dopisu interpretují 

jako nedůvěru ministerstva vědeckým pracovištím, odborníkům a občanským iniciativám a 

označují ho jako „vlastní vysoce problematické kritérium pro hodnocení poválečných 

památek“ (12) a žádají o zrušení dané praxe z následujících důvodů: 

• Ministerstvo nechává za sebou právo posoudit, zda byl daný zahraniční ohlas 

dostatečný 

• Požadavek se vztahuje pouze k budovám poválečné architektury a nikoli ke starším 

historickým budovám 

• Ministerstvo se samo tímto požadavkem neřídí - obchodní centrum v Liberci od 

architektů Hubáčka a Masáka mělo v renomovaných zahraničních publikacích  

výrazný ohlas, přesto nebyl ministerstvem prohlášen za kulturní památku, 

v následku čeho byl demolován. 

• Daný požadavek nemá oporu v platném, ani tehdy připravovaném památkovém 

zákonu 

Daný dopis byl taktéž zaslán dalším osobám, konkrétněji Ing. Vlastislavu Ourodovi, 

Ph.D., náměstku pro řízení sekce kulturního dědictví při Ministerstvu kultury, dále Mgr. 

Jiřímu Vajčnerovi, Ph. D., řediteli Odboru památkové péče při Ministerstvu kultury, Mgr. 

Petře Ulbrichové, vedoucí oddělení ochrany kulturních památek OPP MK ČR, Ing. Janě 

Dvořákové, referentce Odboru památkové péče MK ČR, a Ing. arch. Naděždě Goryczkové, 

generální ředitelce NPÚ. 

Dne 5. února 2016 proběhlo jednání odborného poradního orgánu odboru památkové 

péče Ministerstva kultury (OPP MK ČR) - Komise pro hodnocení návrhů na prohlášení 

věcí za kulturní památku a žádostí o zrušení prohlášení věcí za kulturní památku (dále 

jen poradní komise Ministerstva kultury), jež čítá deset nezaujatých členů a jehož účel 

vyplývá ze samotného názvu. Během jednání se probírala ochrana několika budov včetně 

samotného Transgasu, o jehož památkové ochraně se komise zmínila kladně, a to 

následujícím způsobem: 

 „Komise po dlouhé odborné diskusi dospěla k jednoznačnému doporučení, aby se 

navržený areál stal kulturní památkou. Uvedený areál představuje zcela výjimečné a 

přelomové dílo 70. let, a to jak z architektonického, tak konstrukčního hlediska, které 

v případě řídícího centra (dispečinku) determinovala technologie výpočetní techniky. 

Technologie spjaté s funkcí areálu se analogicky promítají do architektonických 
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detailů, balancujících na pomezí brutalistní a technicistní architektury. Hodnota 

souboru, odrážejícího dobový stylový pluralismus, dále spočívá v řešení veřejného 

prostoru, který architekti koncipovali jako soustavu víceúrovňových piazzet. 

Logickou součástí architektonické kompozice je také budova někdejší Světové 

odborové federace, která by měla být zahrnuta do návrhu.“ (13). 

Poradní komise MK tedy doporučila prohlásit Transgas za kulturní památku a to 

z následujících důvodů: 

• Architektonické kvality  

• Stavebně-konstrukční kvality 

• Řešení veřejného prostoru kolem komplexu v podobě víceúrovňových piazzett 

(neboli malých náměstí) 

Poslední argument je dle mého názoru shodný s jedním z argumentů, které vyslovil Klub ve 

svém návrhu na prohlášení souboru budov Transgas za kulturní památku (8), jež se 

týkal urbanistické hodnoty komplexu. Klub tehdy mimo jiné zmínil, že Transgas „vytváří 

detailně komponovaný a hodnotný urbanistický celek“. Můžeme tak shrnout, že Klub ani 

poradní komise Ministerstva kultury nevnímají urbanistické řešení Transgasu, tedy 

uspořádaní budov, veřejného prostoru kolem něj, jako nerespektování okolní blokové 

zástavby, tedy jako něco problematického, ba naopak to označují jako určitou kvalitu, 

hodnotu komplexu. Daná komise navíc doporučila zařadit do návrhu i sousední budovu 

bývalé Světové odborové federace, která není součástí komplexu Transgas, ale kompozičně 

ho doplňuje (viz. obr. 4). 

Samotná Komise pro hodnocení návrhů na prohlášení věcí za kulturní památku a 

žádostí o zrušení prohlášení věcí za kulturní památku, jak jsem už zmínil výše, je složena 

z deseti členů, kteří podle jejich vlastního prohlášení „nemají takový vztah k věci, aby bylo 

možno mít důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti“ (13). 

 

Dne 16. března 2016, zřejmě po uvážení všech výše vyslovených důvodů jako 

podnětných, MK ČR zahájilo řízení o prohlášení soubor budov Transgas za Kulturní 

památku (14). Ministerstvo ve svém vyrozumění vlastníka o zahájení řízení zmínilo, že na 

doporučení poradní komise Ministerstva kultury zahrnují do návrhu o prohlášení i sousední 

bývalou budovu Světové odborové federace. V dopise se taktéž zmínilo to, že zahajuje řízení 

o prohlášení Transgasu za kulturní památku navzdory ÚOP NPÚ v Praze. Důvody, proč 
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Územní odborné pracoviště NPÚ v Praze bylo proti zahájení řízení, a tedy logicky i proti 

možnému prohlášení za kulturní památku, máme k nahlédnutí v sekundárních zdrojích, 

konkrétněji v rozhodnutí MK ČR o neprohlášení za kulturní památku, které si rozebereme 

později na konci této kapitoly. 

Od zahájení řízení o prohlášení za kulturní památku do vyhlášení samotných 

výsledků daného řízení uplyne přibližně devět měsíců. Před tím, jak Ministerstvo kultury 

oznámí společnosti své rozhodnutí, v ní bude nadále probíhat debata o hodnotě Transgasu. 

Jedním z témat, kterého se daná, ale i pozdější a současná debata dotkne, se týká označení 

brutalismu jako komunistické architektury. Jelikož nacházím jistou korelaci mezi označením 

brutalismu jako komunistické architektury a negativním hodnocením daného 

architektonického slohu, rád bych věnoval následující podkapitolu právě tomuto tématu.  

 

3.2.1. Komunistická architektura (?)  

Minimálně v české veřejné debatě jsou brutalistní stavby občas označovány 

jako komunistické. Dané označení s sebou nese negativní konotaci a může to být 

dokonce příčinou, proč jsou dané stavby označovány jako ošklivé. K tomuto 

stanovisku se přidal například i výtvarník a sochař Jaroslav Róna, který v audio 

dokumentu od Českého rozhlasu (15)řekl, že jeho největší výhrada k brutalistní 

architektuře spočívá v tom, že je nepřirozená a esteticky „příšerná“, protože 

„vznikala na zcela nepodložené ideji nové budoucnosti lidstva…všichni věděli, že to 

takhle nebude, že nebude žádný nový člověk, komunistická nebo socialistická 

společnost…ale přesto na základě Corbusierových urbanistických idealistických 

myšlenek vznikla architektura, která je absolutně necitlivá ke svému okolí. Ta 

architektura se stala silovým nástrojem bolševické diktatury“ (15). 

V odborných i kulturních kruzích se však část společnosti staví proti označení 

brutalismu jako komunistické architektury. Například prof. PhDr. Rostislava Švácha, 

Csc. ve svém příspěvku do deníku Právo (16) píše, že dané označení je jistým 

politicko-ideologickým zkreslením, které nedovoluje vést debatu a hodnotit 

brutalistickou architekturu na odborné úrovni. Podle Šváchy takové označení není 

pravdivým. Ohledně Transgasu se Švácha ve svém příspěvku vyjadřuje následovně: 

ačkoli se brutalistické stavby stavěli během období komunismu a konkrétně Transgas 

sloužil jako dispečink přerozdělování sovětského plynu do Itálie, Rakouska a 
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Francie, „na jeho architektonické formě však nic komunistického nebylo: ta se 

zřetelně inspirovala dobovou technicistní a brutalistickou architekturou 

kapitalistického Západu.“ (16). Podle Šváchy podobnému politicko-ideologickému 

zkreslení čelila před padesáti lety funkcionalistická architektura, která byla 

označována za buržoazní, kapitalistickou. 

Předsedkyně Klubu Za starou Prahu a historička architektury Kateřina 

Bečková zastává vůči danému ideologickému zkreslení brutalismu obdobný názor. 

„Podléhat ideologickému postoji při hodnocení architektury je zavádějící (…) tyhle 

budovy vznikající jako státní nebo stranická objednávka umožňovaly architektům 

větší slohovou volnost a velkorysost návrhu než třeba bytová výstavba.“ (17), řekla 

v jedné části rozhovoru během diskuze o Transgasu. 

Projekt Architektura 489 (též A489), který mapuje a upozorňuje na kvalitní 

brutalistické stavby vzniklé mezi lety 1948-1989 na území bývalého 

Československa, se taktéž staví proti nálepkování brutalismu jakožto socialistické 

(komunistická) architektury (18). Pavlína Karbanová Krásná, spoluautorka tohoto 

projektu, se v již zmíněném dokumentu od Českého rozhlasu vyjádřila následovně: 

„Mě bylo líto, že na tyhle stavby se pohlíží jako na komunistická monstra a já jsem 

chtěla ten přívlastek těm stavbám odejmout a napadlo mě, že musím změnit přístup 

veřejnosti k vnímaní té architektury.“ (15) 

 „Ta architektura ve svém výtvarném výrazu není ideologická“ (15), říká ve 

stejném dokumentu Vladimír 518, jež dané stanovisko opakuje během svých 

mnohočetných přednášek a diskuzí na téma brutalistické architektury. 

Ohledně srovnání Transgasu s komunismem a ohledně případnému obvinění 

dvou jeho architektů, Iva Loose a Jindřicha Malátka, z propagování komunismu 

prostřednictvím Transgasu se dá vznést i následující kontraargument; kvůli své 

kritice tehdejšího hlavního československého architektonického proudu a kvůli své 

účasti na událostech Pražského jara v roce 1968 a návrhu hrobu Jana Palacha na 

Olšanských hřbitovech byla tvorba těchto architektů zprvu ostře kritizována 

časopisem Architektura ČSR (především za „iracionalitu“ a využívání „falických 

symbolů“), a následně došlo i ke značné cenzuře děl obou autorů (19). 
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Na tomto místě se dostáváme ke konci prvního řízení o prohlášení za kulturní 

památku. Jak jsem již naznačil výše, rozhodnutí Ministerstva kultury bylo neuspokojivé pro 

všechny zastánce brutalistického komplexu. Ve svém rozhodnutí o neprohlášení za 

kulturní památku ze dne 30. 11. 2016 (dále jen rozhodnutí o neprohlášení) MK ČR 

rekapituluje argumenty jednotlivých stran, které se zúčastnily řízení (20). Dále si rozdělíme 

zmíněné strany zmíněné v daném dokumentu na ty, které byly pro prohlášení Transgasu za 

kulturní památku a ty, které byly proti a rozebereme jejich odůvodnění, jež rozhodnutí o 

neprohlášení cituje. 

 

PRO: 

Dokument cituje podnět, neboli návrh na prohlášení souboru budov Transgas za 

kulturní památku (8) ze dne 16. 9. 2015, doplnění k podnětu (10) ze dne 14. 12. 2015 a 

zmiňuje dokument ze dne 23. 06. 2016, vše od Klubu Za starou Prahu. Dva z dokumentů a 

jejich argumenty jsme již rozebrali na počátku této kapitoly. Ministerstvo kultury ve svém 

rozhodnutí o neprohlášení se pozastavuje nad jedním výrokem z doplnění k podnětu, kde 

Klub označuje Transgas za „vynikající ukázkou stylově syntetické architektury 70. let, 

spojující prvky brutalismu, technicismu i postmoderny…“ a „ojedinělou realizací 

postmoderního urbanismu.“ (10) Ministerstvo kultury shledává problematickým označení 

Transgasu jakožto realizace postmoderní architektury a postmoderního urbanismu: 

„Dodáváme, že pojem ,postmoderna‘ byl poprvé publikován v roce 1979 v knize 

Jeana-Françoise Lyotarda O postmodernismu, do architektury byl zaveden v letech 

80. a vyznačuje se eklektickým využitím starších stylových forem, ty bychom ovšem 

v areálu Transgaz hledali marně.“ (20) (str. 8). 

 

Poradní komise Ministerstva kultury a její rozhodnutí o zahájení řízení z jednání ze 

dne 5.2. 2016 (13). Argumenty dané komise jsme taktéž probrali výše. 

 

Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 2. pol. 20. století, při 

generálním ředitelství Národního památkového ústavu (dále jen Komise NPÚ GŘ) 

doporučila prohlásit soubor budov Transgas za kulturní památku. MK ČR cituje dopis ze 

dne 15. 8. 2016, č. j. NPÚ-310/50270/2016. Komise v daném dopise uznává ten fakt, že 

Transgas byl původně zamýšlen jako část širší urbanistické koncepce, která počítala 

s magistrálou v jeho bezprostřední blízkosti. Dané urbanistické řešení a dnešní urbanistický 
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stav komplexu však nevnímají vyloženě negativně (viz. PROTI níže), ale kladou důraz na 

jeho unikátnost:  

„Areál představuje značně ojedinělý příklad pokusu moderních architektů ztvárnit 

část vnitřního města moderním tvaroslovím, ale tak, aby při tom bylo dosaženo 

hodnot typických pro rostlé město (tzn. urbanistická struktura města vzniklá 

postupnou výstavbou, nikoli jako výsledek jednoho velkého projektu, např. Staré 

město Pražské – pozn. autora). Z tohoto hlediska má areál velmi málo domácích 

obdob a zaujímá tedy důležité místo v dějinách urbanismu.“ 

MK ČR daný posudek Komise NPÚ GŘ cituje s jistou výtkou, podle které komise danou 

kauzu „projednala pouze korespondenčně, bez živé debaty, umožňující zpětnou vazbu“, a 

podle které dané vyjádření pozbývá komplexnější pohled, zejména v hodnocení urbanistické 

stránky objektu. 

 

PROTI: 

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Praze a jeho negativní 

rozhodnutí dokládá MK ČR na základě dvou dokumentů. Prvním z nich je odborné 

stanovisko ze dne 26. 11. 2015, NPÚ-311/80281/2015, které uvádí kvality Transgasu – jeho 

jedinečné architektonické zpracování ve stylu high-tech, jeho technické zpracování, které, 

jelikož bylo přizpůsobené specifickým potřebám a funkcím (role dispečinku a uložiště 

přední výpočetní techniky), způsobilo jedinečnost formy Transgasu (20) (str. 3). Dále se pak 

ve stanovisku píše, že celý komplex měl být součástí nerealizované urbanistické myšlenky 

solitérních objektů ve volném prostoru, který měl být vytvořen kolem Severojížní magistrály. 

Dalším citovaným dokumentem je vyjádření ze dne 26. 10. 2015, č. j. NPÚ-

311/72109/2015, ve kterém ÚOP NPÚ v Praze připustilo demolici komplexu. Daný text 

uvádí, že komplex má nesporné architektonické hodnoty a kvalitní detaily. Přesto však je 

kladen důraz na urbanistický aspekt, který je zde brán nikoli kladně, jako například ve 

vyjádření poradní komise Ministerstva kultury nebo Klubu, ale naopak záporně, jako něco, 

co vyloženě škodí celému okolí, z důvodů svého přehnaného měřítka a prvoplánové 

urbanistické koncepce, která nebyla nikdy dokončena:  

„Jako celek však dotčený areál nevytváří městotvorné prostředí a hmotově i měřítkem 

poškozuje prostředí městské památkové zóny. Vzhledem k tomu, že je pouze torzem 

původní, nedotažené myšlenky – vložení výrazných solitérních staveb do městské 

struktury, zůstal nesourodým uskupením, vymykajícím se z historicky utvářené blokové 

zástavby. Původně dominantní funkce, pro kterou byl postaven, již neexistuje a tak ani 
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parter (přízemní část budovy – pozn. autora), který je vlivem výškového utváření obtížně 

přístupný z navazujících ulic, neplní svou funkci (…) Oba administrativní objekty se díky 

výšce propsaly negativně nejen z blízkých pohledů (…), i do dálkových pohledů.“ (20) 

(str. 3-4). 

 

Magistrát hlavního města Prahy, obor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

(dále jen OPP MHMP) také nedoporučuje prohlášení Transgasu za kulturní památku a 

souhlasí s návrhem nového vlastníka dané budovy zbourat. Souhlas OPP MHMP s demolicí 

objektu je v rozhodnutí o neprohlášení vykládán z dopisu ze dne 28. 4. 2016, č. j. MHMP 

752180/2016, ve kterém Magistrát hlavního města Prahy (dále jen MHMP) ve své řadě 

opakuje, že daný souhlas vyslovilo ještě ve svém závazném stanovisku č. j. S-MHMP 

1629705/2015 ze dne 30. 10. 2015. Text přikládá ukázku ze druhého zmíněného stanoviska, 

kde jsou vysloveny následující argumenty, jež jsou v zásadě stejné, jako ve stanovisku a 

vyjádření ÚOP NPÚ v Praze: 

„Urbanistická koncepce, na jejímž základě stavby vznikly, byla vědomým pokusem 

předcházející socialistické éry vytvořit okolo Severojížní magistrály sérii novodobých 

dominant a měla rovněž ideologický podtext ve snaze potlačit či ,překonat‘ 

charakteristickou zástavbu ze staršího období. (…) Tyto stavby byly záměrně 

komponovány vzhledem k magistrále (…) a doslova ,šly napříč‘ dosavadní urbanistickou 

strukturou. Tímto svým pojetím (…) narušily historicky vzniklé urbanistické 

souvislosti…“ (20) (str. 5). 

„Různé měřítko, tvar, materiál i celkové uspořádání dotčených objektů bývalého 

Transgazu vnáší do vinohradské blokové struktury neuspořádanost a neklid a ani 

prostranství mezi objekty se kvůli různým výškovým úrovním nestalo reálně využívaným 

veřejným prostorem. (…) Velmi problematickým se jeví zejména kompoziční a výškové 

dominanty tohoto souboru: oba administrativní objekty (viz. obr. 5 – pozn. autora). Ty 

jsou svými rozměry a proporcemi stavbami, které jsou historickému prostředí zcela 

cizorodé.“ (20) (str. 5) 

Mimo tyto argumenty úryvek uvádí, že Transgas má vypovídající dokumentární 

hodnotu dobové architektury, urbanismu nebo tvůrčí dráhy architektů „stejnou, jako každá 

jiná budova“ a tato hodnota sama o sobě nestačí pro prohlášení za kulturní památku. A 
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jelikož podle platného památkového zákona musí budova splňovat i kategorii významnosti, 

již podle OPP MHMP Transgas nesplňuje, nemůže tedy být prohlášen za kulturní památku 

(20) (str. 4-5). 

Po rekapitulaci argumentů jednotlivých stran zainteresovaných v kauze, se v 

rozhodnutí o neprohlášení píše, že účastníci řízení (neboli vlastník pozemků a budov), 

kterým je v daném případě společnost Phibell s.r.o.*, byli ještě 12. 9. 2016 (tedy zhruba 3 

měsíce před zveřejněním daného dokumentu) informování o tom, že Ministerstvo kultury 

má všechny nezbytné podklady pro rozhodnutí a byli vyzvání, aby se s nimi obeznámili, 

vyjádřili se k nim a případně doplnili (20) (str. 6). Této možnosti dle textu využili a taktéž 

několikrát informovali Ministerstvo kultury o svém záměru postavit na daném území stavby, 

které by „rehabilitovali urbanistickou strukturu území“ (20) (str. 6) a zaslali řadu odborných 

vyjádření, jež jejich záměr podporují. Daná vyjádření pocházela od následujících autorů: 

• Doc. Ing. Arch. Jakub Cígler – vedoucí architekt architektonického studia Jakub 

Cigler Architekti (JCA), které v kauze Transgas figuruje jako projektant nové stavby 

na místě brutalistického komplexu. Cígler byl dříve taktéž člen Sboru expertů OPP 

MHMP (21). 

• Ing. Arch. Zdeněk Lukeš – historik architektury, bývalý člen Sboru expertů OPP 

MHMP, spoluautor knih Praha moderní. 

• Doc. Ing. Arch. Pavel Halík, CSc – historik architektury, pedagog na Fakultě umění 

a architektury Technické univerzity v Liberci. 

• Prof. Ing. Arch. Martin Rajniš – architekt známý především svými dřevostavbami, 

mimo jiné je např. spoluautorem dřevěné konstrukce vzducholodi, pod názvem 

Gulliver, v pražském DOXu (22). Bývalý člen Sboru expertů OPP MHMP. 

• Mgr. Patrik Líbal – historik architektury zaměřující se na antické tradice 

v architektuře, člen českého národního komitétu ICOMOS (23), nevládní organizace 

sídlící v Paříži, která se zabývá ochranou kulturního dědictví na celosvětové úrovni 

(24). 

 

 

* společnost Phibell s.r.o. je dceřinou firmou společnosti HB Reavis 
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• Prof. Ing. Arch. Vladimír Šlapeta – profesor a historik architektury, autor publikací 

o moderní architektuře a urbanismu a bývalý děkan Fakulty architektury ČVUT 

v Praze a Fakulty architektury VUT v Brně (25). Je bývalým členem Sboru expertů 

OPP MHMP 

• Mgr. Věra Müllerová – historička umění, bývalá ředitelka ÚOP NPÚ v Praze a 

bývalá členka Sboru expertů OPP MHMP mezi lety 2001-2012 

• Ing. Arch. Eva Jiřičná – architektka a designérka, založila ateliér Eva Jiricna 

Architects Limited se sídlem v Londýně a ateliér AI – DESIGN spolu s Petrem 

Vágnerem v Praze. 

• PhDr. Josef Holeček – bývalý člen Sboru expertů OPP MHMP 

Konkrétní znění ani úryvky daných vyjádření od vyjmenovaných odborníků (s 

výjimkou doc. Halíka) text (20) neuvádí. Samotné rozhodnutí o neprohlášení končí uznáním 

architektonických kvalit Transgasu (20) (str. 7), které však „nevyvažují jeho závažné 

urbanistické nedostatky“, proto Transgas nesplňuje podmínky pro prohlášení za kulturní 

památku (20) (str. 9). 

Na první pohled se zdá, že posudky dodané od výše zmíněných expertů pouze 

dokládají to, že ani odborné publikum se neshodne na kvalitách komplexu Transgas. Na 

druhé straně se však, alespoň u pěti z výše uvedených odborníků, vyskytují domněnky o 

jejich podjatosti. V seznamu členů Sboru expertů pro památkovou péči OPP MHMP mezi 

lety 2001-2012 z Věstníku Klubu Za starou Prahu jsou doc. Ing. Arch. Jakub Cígler, Ing. 

Arch. Zdeněk Lukeš, PhDr. Josef Holeček, Mgr. Věra Müllerová a Prof. Ing. Arch. Vladimír 

Šlapeta označeni jako členové s klientelským potenciálem (26) (str. 13). 

V daném čísle Věstníku Klub, kvůli absenci přímých důkazů, nikoho přímo 

neobviňuje z korupčního chování, ale pouze upozorňuje na možný výskyt klientilismu a 

podezřelého a neprůhledného chování na OPP MHMP, a to na základě informací z veřejně 

dostupných zdrojů (26) (str. 3). Hlavní kritika Klubu míří na to, že OPP MHMP a jeho Sbor 

expertů dlouhodobě projevuje známky klientismu. Důvodem takové kritiky je např. 

skutečnost, že pět výše zmíněných členu Sboru expertů (ale i jiní) disponují živnostenským 

oprávněním na poradenskou a konzultační činnost a zpracování posudků v oblasti 
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památkové péče nebo historie architektury. To znamená, že mnozí členové poradního orgánu 

OPP MHMP, kterému je přikládán velký vliv na výsledný názor závazného stanoviska, jsou 

současně též dodavateli přípravných a odborných prací pro soukromé investory a pravidelně 

se tak dostávají do situace střetu zájmu a podjatosti (26) (str. 6). Konkrétní případy údajné 

podjatosti zmíněných osob, jež uvádí Klub, si ve stručnosti rozebereme níže. 

 

Další výtka Klubu míří na samotné chování OPP MHMP vůči NPÚ. Podle něho mezi 

dvěma organizacemi existuje jistá forma rivality. Odborné posudky pražského odboru NPÚ 

jsou často přehlíženy, jeho stanovisko „reprezentující profesionální celostátní organizaci se 

stovkami odborných pracovníků“ může být zcela přebito posudkem jednotlivce, dodaným 

samotným investorem, a samotná povinnost daná zákonem opatřit si posudek od ÚOP NPÚ 

v Praze je OPP MHMP vnímána jako „brzda rychlého úřadování“ (26) (str. 6). Podle mého 

názoru se daná rivalita vyskytuje nejenom mezi památkáři NPÚ a památkáři OPP MHMP, 

ale i mezi NPÚ a samotným Magistrátem hl. m. Prahy. Dovolím si krátkou odbočku pro 

objasnění svého názoru, jelikož podle mě nám umožní lepší porozumění širšího kontextu 

kauzy Transgas.  

 

Svůj závěr vyvozuji mimo jiné ze způsobu, jak a co o sobě navzájem říkají 

reprezentanti daných institucí. Např. když v červenci roku 2018 došlo během rekonstrukce 

domu v Mikulandské ulici na Praze 1 ke zřícení stropů, během kterého byli zraněni tři 

dělníci, tehdejší pražská primátorka Adriana Krnáčová okomentovala událost následujícími 

slovy: „Je potřebné prověřit roli projektantů, roli zejména památkářů Národního 

památkového ústavu, který nutil projektanty k nějakým možná i nestandartním postupům“ 

(27). Ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková vinu NPÚ v této 

nehodě odmítla se slovy, že NPÚ, na rozdíl od Magistrátu hl. m. Prahy, nemá výkonnou 

pravomoc, tudíž nemůže nikoho přimět k jednání, ale pouze dodat nezávazné stanovisko. 

Dalším sporem mezi památkáři a MHMP byl návrh na změnu zákona o státní památkové 

péči, iniciovaný Adrianou Krnáčovou. Předložený návrh měl mimo jiné urychlit a 

odbyrokratizovat proces vydání závazného stanoviska ze strany MHMP a urychlit práci na 

obnově kulturních památek a nemovitostech, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí 

se na památkově chráněném území (28). Daného urychlení se mělo dosáhnout 1) vypuštěním 

nutnosti čekat na vyjádření NPÚ před vydáním závazného stanoviska ze strany MHMP a 2) 

zrušením samotné povinnosti vlastníka kulturní památky nebo projektanta vyžádat si ze 

zákona obligatorní písemné vyjádření NPÚ v přípravné nebo projektové dokumentaci, vše 



27 
 

na území Prahy jakožto obce s rozšířenou působností (28). Dalším odůvodněním návrhu je 

podle dokumentu to, že „Národní památkový ústav nerespektuje lhůtu stanovenou zákonem 

pro zpracování vyjádření“ (28). Snaha de facto minimalizovat NPÚ v procesu provádění 

stavebních změn na kulturních památkách a na budovách v památkově chráněných oblastech 

se dočkala rychlé reakce ze strany médií a odborné společnosti. Daný návrh byl kritizován 

ze strany Ministerstva kultury České republiky (29), šéfů kateder dějin umění, historie 

architektury a památkové péče vysokých škol české republiky (30), Českého národního 

komitétu ICOMOS (31), Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky (32), 

samotného Národního památkového ústavu (33) a i Klubu Za starou Prahu (34). 

Ale nyní zpět k výše vyjmenovaným expertům; pět výše zmíněných odborníků 

dlouhodobě zasedali ve Sboru expertů OPP MHMP, kde si, ať už vědomě či nevědomě, 

vyjadřovali podporu v památkářsky sporných kauzách. Jednou z takových kauz byla stavba 

obchodně-administrativního centra COPA Národní, dnes více známého jako centrum 

Quadrio na Národní třídě v Praze. Daný komplex byl vyprojektován architektonickým 

studiem Cigler Marani Architects, dnes JCA. Tento komplex čelil výtkám ÚOP NPÚ kvůli 

jeho výraznému převýšení. Jakub Cígler, tenkrát místopředsedou Sboru expertů MHMP, se 

podle protokolu kvůli zjevnému střetu zájmu nezúčastnil jednání sboru ohledně dané stavby. 

Argumenty NPÚ však byli ostatními účastníky sboru, respektive magistrátem, přehlídnuty, 

a navzdory protokolu se Cígler zúčastnil dalších dvou jednání a celý projekt byl nakonec 

schválen i navzdory vlastním magistrátním podmínkám (26) (str. 29). 

Další kauzou byla stavba obchodně-administrativního centra Florentinum, jehož 

developerem byla skupina Penta, samotný projekt zpracovala opět architektonická skupina 

Cigler Marani Architects. Daný projekt označil Klub jako jeden z nejvýraznějších 

potenciálních střetů zájmů členů Sboru expertů (26) (str. 35): 

„I když ji sbor neprojednával, na realizaci záměru se podílelo hned několik členů 

sboru: hlavním architektem projektu je dlouholetý člen a architekt mimořádně činný 

v centru Prahy, Jakub Cigler; bývalá dlouholetá členka sboru Věra Müllerová 

zpracovávala stavebně historický průzkum objektů na místě plánované novostavby; 

tehdejší člen sboru Zdeněk Lukeš podpořil projekt pochvalným komentářem, který 

posloužil jako jeden z podkladů pro magistrátní rozhodnutí.“ (26) (str. 35). 
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V červnu 2011 OPP MHMP souhlasil s investorem postavit Florentinum, a to 

navzdory připomínkám NPÚ, týkajících se zejména předimenzovanosti objektu, a navzdory 

Útvaru rozvoje města. 

Fakt výskytu Transgasu (nejenom) v Lukešově publikaci Praha moderní IV: Velký 

průvodce po architektuře 1950–2000, mapující českou poválečnou architekturu, jež Klub 

vykládá jako doklad hodnoty komplexu (10) a skutečnost, že Lukeš sepsal posudek 

podporující jeho demolici, se na první pohled může jevit ironickým. Na druhé straně Klub 

Lukeše, spolu s dalšími osobami, již před několika lety označil za „osobu problematickou“ 

v oblasti památkové péče (26) (str. 24). Dané označení ze strany Klubu získal v důsledku 

své odborné záštity několika problematickým projektům v oblasti pražských památkově 

chráněných zón, např. jeho vstřícný postoj ke stavbě obchodního centra Palladium, 

komerčního centra Florentinum a k demolici domu č.p. 1601 na rohu Opletalovy ul. a 

Václavského náměstí. 
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3.3. Žádosti o přezkum neprohlášení za kulturní památku 

Měsíc po rozhodnutí o neprohlášení věci za kulturní památku přišla významná reakce 

odborné veřejnosti, a to ze strany šéfů kateder dějin umění. Ředitel Ústavu pro dějiny umění 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy PhDr. Richard Biegel, Ph.D., vedoucí katedry teorie 

a dějin umění Akademie výtvarných umění v Praze doc. Mgr. Tomáš Posposzyl, Ph.D., 

vedoucí katedry dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci prof. PhDr. Rostislav 

Švácha, CSc., vedoucí katedry teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové 

v Praze prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. a vedoucí semináře dějin umění 

Masarykovy Univerzity v Brně se podepisují pod otevřeným dopisem zvaným Nesouhlas 

s neprohlášením budovy Transgasu za kulturní památku ze dne 19. 1. 2017 (35). 

V dopise adresovanému Ministru kultury Mgr. Danielu Hermanovi autoři vyjadřují svůj 

nesouhlas v několika rovinách: 

• Nesouhlas s argumentem o nezdařilém urbanistickém řešení komplexu. Podle autorů 

dopisu je takové stanovisko paradoxní, jelikož budovy Transgasu jsou promyšleně 

vkomponovány do blokové zástavby tak, že nejenom přirozeně splývají se svým 

okolím, ale dokonce zdařile působí i v nezamýšleném urbanistickém kontextu (35). 

• Z důvodu ignorování jednotlivých odborných komisí (komise NPÚ pro ochranu 

památkového fondu 20. století, Poradní komise MK ČR) a odborné literatury 

vyjadřují autoři pochybnost nad tím, že MK učinilo správné rozhodnutí, na základě 

odborně podložené úvahy (35). 

• Nesprávnost rozhodnutí i v kontextu nevýraznosti a konvenčnosti stavby, jež má 

nahradit „experimentální a rafinovaně komponovanou architekturu“ (35). 

Pro uvedení věci na pravou míru, a také protože jsme již otevřeli téma podjatosti či 

nepodjatosti, je třeba zmínit, že vedoucí katedry dějin umění Univerzity Palackého 

v Olomouci Rostislav Švácha je členem Domácí rady Klubu Za starou Prahu a veřejně 

známou osobností usilující o zachování Transgasu. Ředitel Ústavu pro dějiny umění 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Richard Biegel je místopředsedou Klubu a zároveň 

bývalý žák profesora Šváchy. Proto se též vynořuje logická otázka ohledně nezaujatosti a 

nezávislosti daných, ale i dalších osob v tomto dopise.  

Další reakce přichází ze strany Klubu. Pochybnosti o podjatosti a nevyváženosti 

posudků, jež byly dodány firmou HB Reavis a které posloužily jako argumentační jádro pro 

zamítavé rozhodnutí Ministerstva kultury, se staly jedním z bodů, na kterých Klub Za starou 
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Prahu postaví svůj nesouhlas s neprohlášením Transgasu za kulturní památku. 5. 2. 2017 

Klub podává Podnět k přezkumu rozhodnutí MK ČR o neprohlášení (36), v němž se 

obrací na tehdejšího ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a které odůvodňuje 

následujícími argumenty: 

• Rozhodnutí o neprohlášení věci za kulturní památku údajně přesvědčivě nedoložilo, 

že Transgas nesplňuje definici kulturní památky, tedy že „budovy nejsou 

„významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti 

od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka 

z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, 

umělecké, vědecké a technické.“ (36). Daná definice je daná § 2 odst. 1 písm. a) a § 

2 odst. 2 Zákona o státní památkové péči (č. 20/1987). Argument, na němž MK ČR 

postavilo své odmítavé rozhodnutí, tedy že „architektonické kvality souboru nevyvažují jeho 

urbanistické nedostatky“ Transgasu (20) (str. 9) je podle klubu „svévolný“ a nezakládá 

se na výše citované definici památky.  

• Rozhodnutí o neprohlášení přehlíží posouzení urbanistické stránky Transgasu od 

generálního ředitelství NPÚ a zároveň zplna přejímá posudky ÚOP NPÚ v Praze, 

OPP MHMP a posudky dodaných současným vlastníkem pozemků, o jejichž 

nestrannosti jsou pochybnosti nejenom kvůli skutečnosti, že je dodal sám vlastník 

pozemků, jehož zájmem je neprohlášení komplexu za kulturní památku, ale i kvůli 

tomu, že pocházejí od Cíglera a jeho bývalých kolegů ze Sboru expertů OPP MHMP, 

o jejichž společné historii jsme již hovořili. Dané posudky jsou navíc podle Klubu 

v rozporu s tím, že komplex Transgas se nachází v památkové zóně „Vinohrady, 

Žižkov, Vršovice“, dle níž je předmětem ochrany mimo jiné i urbanistická struktura. 

Tyto podněty Klub taktéž nazývá ahistorickými, jelikož vytýkají Transgasu to, že byl 

navržen v kontextu tehdejší, nikdy nedovršené a dnes již překonané urbanistické 

koncepce, která však sama o sobě není předmětem návrhu na prohlášení. 

• Rozhodnutí o neprohlášení se rovněž nevyrovnává s Územně analytickými podklady 

hl. m. Praha v aktualizaci z roku 2014, kde v bodě č. 14, mezi architektonicky 

hodnotnými celky a soubory mimo chráněné kulturní památky a území, je uveden i 

Transgas. 

Argumenty končí tvrzením o selhání orgánů památkové péče v plnění svých povinností, 

zejména v ochraně kulturních hodnot, v kontextu platného zákona.  
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Ve stejný den jako podnět k přezkumu, tj. 5. 2. 2017, se klub obrací i na ředitele 

Památkové inspekce JUDr. Martina Zídka s Žádostí o přezkum závazného stanoviska 

OPP MHMP čj. S-MHMP 1629705/2015 ze dne 30. 10. 2015. Dané závazné stanovisko, 

ve kterém byl vysloven souhlas s demolicí objektu Transgas jsme již probrali výše. A jelikož 

toto stanovisko posloužilo jedním z klíčových dokumentů, na němž MK ČR postavilo své 

rozhodnutí, je zcela pochopitelné, že Klub ve snaze prohlásit Transgas za kulturní památku 

argumentačně útočí právě na tyto dokumenty a na důvody v nich vyřčené. Dopis mířený na 

Památkovou inspekci tak žádá přezkoumat výše zmíněné závazné stanovisko OPP MHMP 

(případně další stanoviska odboru, pokud se týkají téže věci) na základě tří skutečností: 

• Dokument nezohledňuje fakt umístění Transgasu v památkové zóně „Vinohrady, 

Žižkov, Vršovice“, v jehož znění je předmětem ochrany „urbanistická struktura, 

uliční interiéry spolu s povrchy komunikací (zejména mozaiková dlažba chodníků, 

historická komunikační dlažba), charakter objektů a pozemků, architektura objektů 

a jejich exteriéry, veřejné interiéry včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků“ 

(Vyhláška 10/1993, čl. 3, bod b). 

• OPP MHMP nevycházelo ze současného stavu poznání – požadavek uvedený v § 14, 

odst. 3 platného památkového zákona č. 20/87 Sb. Klub píše: „Závazné stanovisko 

neuvádí způsob, jak se s tímto požadavkem vyrovnalo, a zda se vůbec pokusilo 

poznatky současného stavu poznání získat. Zda oslovilo některé z vědeckých 

pracovišť buď akademie věd či vysokých škol, které se výzkumem tohoto oboru 

zabývají“ (37). 

• Přehlíží Územně analytické podklady hl. m. Praha v aktualizaci z roku 2014, kde v 

bodě č. 14, mezi architektonicky hodnotnými celky a soubory mimo chráněné 

kulturní památky a území, je uveden i Transgas. 

Vidíme, že Klub se obrací na MK ČR a Památkovou inspekci s téměř totožnými 

argumenty. Odpovědí od daných institucí se Klub, a díky jeho snaze o transparentnost i širší 

veřejnost, dočká za tři měsíce. Mezi tím dojde k podání dalších podnětů o přezkum od jiných 

aktérů a k také projevení zájmu o danou kauzu ze strany zahraničních odborníků. Další 

podněty k provedení přezkumného řízení týkající se rozhodnutí Ministerstva kultury o 

neprohlášení souboru budov Transgas za kulturní památku podal dne 9. 1. 2017 MUDr. Filip 

Fencl, Ph.D., a dále generální ředitelství Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ GŘ) 

dne 15. 2. 2017.  
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Například Fencl ve svém podnětu a v podání k podnětu ze dne 4. 2. 2017 uvádí, 

ať už přímo nebo nepřímo, následující důvody (38) (str. 16) pro prohlášení Transgasu za 

kulturní památku: 

• Shoda odborníků zabývajících se historií architektury na tom, že Transgas patří 

k vrcholným dílům tuzemské brutalistní architektury. 

• Doporučení dvou odborných komisí – Komise pro ochranu památkového fondu 

vzniklého ve 2. pol. 20. století NPÚ a Poradní komise MK ČR – na prohlášení 

Transgasu za kulturní památku. 

Fencl také vznáší kontraargumenty k důvodům, kvůli nimž Transgas nebyl prohlášen 

za kulturní památku. Uvedu několik z nich: 

• Argument „nerespektování okolní blokové zástavby“ Vinohrad, v důsledku čeho má 

Transgas „nízkou urbanistickou hodnotu“ je podle Fenclových slov „absurdní a 

nekompetentní“ (38) (str. 16), jelikož daná charakteristika je pro daný typ 

architektury typická, je dokladem tehdejšího přístupu k urbanismu a měla by být ve 

skutečnosti součástí architektonické a urbanistické hodnoty Transgasu, kvůli které 

by se měla chránit (38) (str. 18). 

• Argumenty o technické zastaralosti objektu, nevyhovění současným normám, malá 

využitelná plocha jsou logická pro investora, avšak z hlediska památkové ochrany 

jsou irelevantní. „S touto argumentací lze navrhnout k demolici prakticky jakýkoliv 

stavební objekt“ (38) (str. 16). Celkově jsou si pak argumenty ze strany investora 

(společnost HB Reavis) a argumenty uváděné MK ČR jako důvod neprohlášení 

nápadně podobná (38) (str. 17). 

• MKČR ve svém rozhodnutí o neprohlášení „vágně“ a „nepřesvědčivě“ formuluje 

důvody neprohlášení za kulturní památku (38) (str. 17).  

NPÚ GŘ v podnětu ze dne 15. 2. 2017 (doplněný podáním ze dne 26. 2. 2017) též 

kriticky reaguje na rozhodnutí a neprohlášení, na způsob jeho zpracování a na důvody v něm 

vyřčené. Argumentačním jádrem daného podnětu je podobně jako u jiných podnětů to, že 

rozhodnutí o neprohlášení je v rozporu s několika body správního řádu: 

• MK ČR porušilo § 2 odst. 4 správního řádu, podle kterého „správní orgán dbá, aby 

přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem 
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daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo 

podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.“ (39). 

• MK ČR porušilo § 3 správního řádu: „Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje 

správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to 

v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.“ 

(39). 

• Rozhodnutí ministerstva o neprohlášení též není v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 

zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (38) (str. 12), podle něhož 

ministerstvo prohlašuje za kulturní památky věci nemovité a jejich soubory, „které 

jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí 

společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a 

práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, 

historické, umělecké, vědecké a technické“ (39). 

• MK ČR nejednalo v souladu s § 50 odst. 3 správního řádu, podle kterého je správní 

orgán „povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu“ (38) 

(str. 10). 

Výše vypsané připomínky NPÚ GŘ souvisí se skutečností, že rozhodnutí o 

neprohlášení se nijak nevyrovnává s výskytem Transgasu v odborné literatuře, např. se 

soupisem referencí, jež byl poskytnut Klubem v jeho návrhu na prohlášení a následně v jeho 

doplnění. Přitom jak píše NPÚ GŘ, „odborná literatura je ve správním řízení, jež se týká 

prohlášení věci za kulturní památku, neopomenutelným podkladem pro rozhodnutí“ (38) 

(str. 12). NPÚ GŘ dále vypisuje jednotlivé hodnoty (z našeho hlediska argumenty) na jejichž 

základě doporučují prohlásit komplex Transgas za kulturní památku: 

• Hodnota urbanistického řešení, která podle NPÚ GŘ spočívá v osobitém a nápaditém 

zasazení do okolí, a to i přes to, že jeho původní urbanistický koncept nerealizoval 

do konce, a že se areál nachází ve složité urbanistické oblasti, kde na jedné straně je 

bloková zástavba Vinohrad, a na druhé straně železnice, hlavní nádraží a 

monumentální budovy Národního muzea a Nové budovy Národního muzea, tj. 

bývalé budovy Federálního shromáždění. Areál tak tvoří záměrný předěl mezi dvěmi 

oblastmi. „…trojice budov tak v souhrnu nedělitelně zhmotňuje zároveň uzavření 

bloku, impozantní modernistický solitér i dobově poplatné skleněné dvouvěží.“ (38) 

(str. 10). 
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• Hodnoty architektonického řešení a stylového ztvárnění, které vychází z ojedinělého 

autorského počinu a které jsou příznačné svým technicistním a brutalistním 

vyjádřením. Jsou to např.: náplň a konstrukce (přiznaná nosná struktura, motiv 

„rovnováhy“ nad tunely, opakující se motiv „potrubí“); větší důraz na lidské měřítko, 

materiál, výtvarnost a detaily („český humanizovaný brutalismus“); nezvyklá 

architektonická a konstrukční řešení spočívající ve využití kovových trub k vytvoření 

specifických architektonických prvků (zábradlí, přechod z jednoho objektu do 

druhého), závěsových fasád rytmizovaných kovovými nosníky; vyjádření těžkého 

tělesa levitujícího v prostoru u nízké budovy komplexu (38) (str. 10-11). 

• Hodnota technického a konstrukčního řešení, která je dílem statika Juraje Kozáka. 

Spočívá např. v obdélné desce ústředního dispečinku, která je podepřena pouze ve 

čtyřech bodech, a která vytváří dojem levitace v prostoru. „Náročná konstrukční 

řešení slouží jak k vyjádření architektonického záměru, tak i specifickým technickým 

požadavkům.“ (38) (str. 11). 

• Hodnota stáří a autenticity (38) (str. 11), jež spočívá v hodnověrnosti, se kterou 

komplex Transgas vypovídá o době v níž vznikl, o jejích hodnotách a kultuře. Daná 

hodnota je hlavním motivem a cílem kulturní památky (viz. památkový zákon §2 

odst. 1).  

Taktéž dojde k projevení zájmu o danou kauzu ze strany několika zahraničních 

odborníků. Ke kauze se nejprve vyjádří Prof. Arch. Domenico Chizzoniti. Chizzoniti ve 

svém otevřeném dopise tvrdí, že Transgas představuje neocenitelnou hodnotu moderního 

architektonického dědictví, a také vyjadřuje svůj názor ohledně stavu dnešní architektury a 

dnešní společenského kontextu. Pod nadpisem „zbytečný akt destrukce“ totiž píše, že dnešní 

architektura je nástrojem kapitálu a ptá se, zda-li máme k dispozici jiný způsob nabytí 

kapitálu, než skrze destrukci našeho kulturního dědictví – budova totiž možná je soukromým 

majetkem, ale architektura patří nám všem. Společenská mise architektury nespočívá tak ve 

funkci využití, ale spíše v schopnosti vypovídat o kulturní, umělecké a dokonce etické 

emancipaci společnosti. Podrobněji k hodnotám Transgasu se Chizonniti již nevyjadřuje. 

(40) 

Dalším byla Prof. Arch. Ana Miljacki, která ve svém vyjádření rovněž vyslovuje 

znepokojení nad bouráním Transgasu. Dále klade důraz na architektonické a kulturní 

hodnoty Transgasu, v důvodech pro dané tvrzení je již podrobnější. Transgas podle Miljacki 

má např. hodnotné vnitřní futuristické interiéry, inovativní technicko-stavební provedení ve 
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formě pláště budov (využití atmofixu nebo dlažebních kostek). To vše, spolu s mikro 

urbánním prostředím, jež budovy vytváří, představuje to nejlepší z české poválečné 

architektury. Miljacki se taktéž pozastavuje nad skutečností, že pro některé může být 

problematické vytvořit si k budovám jako je Transgas dobrý vztah, a to kvůli tomu, že jsou 

stavebním odkazem jiného systému (více viz. kapitola Komunistická architektura (?)). 

Transgas je však podle Miljacki stejnou součástí historie, jako čtvrť Vinohrady, ve které je 

umístěný, a jeho odstranění těžko změní historická fakta. Odstranění daných budov, 

v kontextu ničení civilizačního dědictví ve městech Aleppo nebo Bagdád, je velkou újmou 

nejen pro Česko, ale i světovou poválečnou architekturu, jejíž součástí Transgas je. (41) 

Vyjádření Prof. Dr. Jörga Haspela z Německého komitétu ICOMOS v několika 

ohledech znovu přináší argumenty, jež jsme již uslyšeli od dvou předchozích autorů, ale 

zároveň při hodnocení komplexu zaujímá osobitou perspektivu. Podle Haspela, daný 

komplex by s měl zachovat, protože 1) představuje to nejlepší z hlediska městotvornosti, 

architektury, umění a konstrukčního řešení, co nabízí architektura 70. let; 2) komplex 

vypovídá o neobvyklé svobodě, suverenitě a tvůrčí síle, se kterou dokázali čeští architekti 

tvořit architekturu s ohledem na Západní trendy, a to i přes ideologii a vojenskou kontrolu 

socialistického režimu. (42) překlad z originálu (43). 

28. 4. 2017 byla napsána odpověď (44) Památkové inspekce MK ČR, reagující na 

žádost o přezkum závazného stanoviska OPP MHMP čj. S-MHMP 1629705/2015 ze dne 

30. 10. 2015. Ve svém dopise Památková inspekce reaguje na tři body, na kterých Klub 

odůvodnil svoji žádost o přezkum (viz. výše), a proto odpověď inspekce je též strukturovaná 

do tří bodů. Inspekce píše, že na základě její žádosti ji byla od Magistrátu doručena spisová 

dokumentace týkající se výše zmíněného závazného stanoviska, a zároveň upozorňuje, že 

dle ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu může v rámci přezkumného řízení závazného 

stanoviska ověřit, zda-li je dané stanovisko v souladu se správním řádem, tj. pouze ověřit 

jeho zákonnost. Posuzování věcné správnosti již není předmětem posuzování zákonnosti 

závazného stanoviska. Po prověření všech dokladů tak Památková inspekce došla 

k závěrům, že OPP MHMP vydala své závazné stanovisko ohledně Transgasu v souladu se 

správním řádem (konkrétně s jeho § 68 odst. 3). K jednotlivým třem bodům se pak píše 

následující: 

• Ohledně výtky Klubu o tom, že závazné stanovisko nezohledňuje fakt umístění 

Transgasu v památkové zóně „Vinohrady, Žižkov, Vršovice“, Památková inspekce 
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píše, že vyhláška, která stanovuje památkové zóny, se vztahuje na několik 

památkových zón, a je proto nutné definovat památkové hodnoty pro každou 

jednotlivou zónu nebo její část. Proto „fakt, že součástí památkové zóny je určitá 

stavba, samo o sobě neznamená, že takováto stavba je pro památkovou zónu 

hodnotná. Tato skutečnost je zřejmá i v souvislosti s tím, že dané území bylo 

prohlášeno za památkovou zónu, nikoliv za památkovou rezervaci, u které se 

předpokládá z logiky věci architektonicky i urbanisticky kompaktnější a památkově 

hodnotnější zástavba. Ze strany orgánu státní památkové péče je tak nezbytné 

posuzovat jakékoliv navrhované práce individuálně, zkoumat a popsat vztah, podíl 

stavby, o které se rozhoduje, na hodnotách památkové zóny, pro něž je památková 

zóna chráněna“ 

• Námitku, že Magistrát nevycházel ze současného stavu poznání a že není jasné, zda 

oslovilo některé z vědeckých pracovišť buď akademie věd či vysokých škol, které se 

výzkumem tohoto oboru zabývají“ (37), Památková inspekce též odmítá. Podle 

inspekce, závazné stanovisko OPP MHMP čj. S-MHMP 1629705/2015 ze dne 30. 

10. 2015 se ztotožnilo s názorem Odborné organizace státní památkové péče (tj. ÚOP 

NPÚ v Praze) v písemném vyjádření č.j. NPÚ-311/72109/2015 ze dne 26. 10. 2015. 

OPP MHMP tudíž vycházelo ze současného stavu poznání (ust. § 14 odst. 3 zákona 

o státní památkové péči) a z daného hlediska jednání OPP MHMP nebylo 

protizákonné. „Jelikož Magistrát i odborná organizace zastávaly stejný názor a 

nevznikal rozpor mezi jednotlivými podklady, nebyl Magistrát povinen řízení 

doplňovat o jiné, z hlediska zákona neobligatorní, podklady“ (44). Závazné 

stanovisko též nemůže vycházet z pozdějších podkladů, které obhajují hodnoty 

komplexu nebo vystupují pro jeho prohlášení za kulturní památku, např. postoj 

Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 2. pol. 20. století při 

generálním ředitelství NPÚ (v dopise č.j. NPÚ-310/50270/2016 ze dne 15. 8. 2016), 

a to z důvodu, že vznikly až po samotném závazném stanovisku OPP MHMP. 

• Pro shrnutí odpovědi Památkové inspekce na výtku Klubu ohledně přehlížení 

dokumentu Územně analytické podklady hl. m. Praha v aktualizaci z roku 2014 se 

neobejdeme bez obšírnější citace. Památková inspekce odpovídá, že daný dokument 

 „…slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně 

plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území“ a podle § 

26 odst. 1 stavebního zákona je pro svůj obvod pořizuje úřad územního 

plánování. Územně analytické podklady obsahují tak mimo jiné jak výčet 
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prvků omezujících změny v území z důvodu ochrany veřejných zájmů na 

základě právních předpisů, tak i „ostatní“ hodnoty území. Dle přílohy č. 1 

části A vyhlášky č. 550/2006 Sb., o územně analytických podkladech … lze 

mezi prvky omezující změny v území z důvodu ochrany veřejných zájmů na 

základě právních předpisů zařadit ve vztahu k řešenému případu zejména 

sledovaný jev číslo 6. „památková zóna včetně ochranného pásma“ a 8. 

„nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma“, 

zatímco Vámi v podnětu uváděný jev, odpovídající ve vyhlášce uváděnému 

jevu č. 14 ,architektonicky cenná stavba, soubor‘, patří mezi hodnoty území, 

které slouží pro "rozbor udržitelného rozvoje území". Údaje o území, které 

tvoří územně analytické podklady, je pak úřad územního plánování podle § 

27 odst 3 věty třetí stavebního zákona oprávněn použít jen pro územně 

plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost 

projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.  Za daného 

právního stavu tedy hodnocení daného souboru staveb v územně 

analytických podkladech nemůže být zásadním limitem pro posuzování 

konkrétního zásahu z hlediska zájmů památkové péče…“ (zdůraznění 

autor). 

Na závěr dokumentu se uvádí, že přesto, že Památková inspekce není oprávněna 

v rámci přezkumu závazného stanoviska posuzovat věcnou stránku případu (ale pouze 

legislativní), v obecné rovině se v případech, kdy budova vykazuje individuální 

architektonické hodnoty, tyto hodnoty nemusí být v souladu s jinými aspekty budovy (44). 

V takových případech mohou orgány státní památkové péče legitimně v odůvodněných 

případech vyvodit, že „negativní urbanistické působení v rámci památkové zóny převažuje 

nad architektonickými hodnotami nemovitosti … a souhlasit tak s odstraněním této 

nemovitosti, jako se stalo například v roce 2011 na Smetanově náměstí v Havlíčkově Brodě, 

kdy byl odstraněn panelový dům, který nerespektoval urbanistickou zástavbu daného 

místa…“ (44).  
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3.4. Druhé řízení o prohlášení za kulturní památku 

Druhé řízení o prohlášení Transgasu za kulturní památku (nebo-li přezkum 

rozhodnutí o neprohlášení) bylo zahájeno dne 4. 5. 2017. Ministerstvo kultury ve svém 

písemném uvědomění (38) rekapituluje ve formě přímých citací jednotlivé podněty, jež byly 

podány např. Klubem Za starou Prahu, MUDr. Filipem Fenclem, Ph.D. a generálním 

ředitelstvem Národního památkového ústavu, s žádostí o přezkum rozhodnutí o neprohlášení 

Transgasu za kulturní památku. Tyto podněty a v nich obsažené pochybnosti o porušení 

právních předpisů, jež jsme již popsali výše, podle ministerstva splňují kritéria pro zahájení 

přezkumného řízení. Ministerstvo však zároveň podotýká, že zahájení přezkumného řízení 

ještě neznamená, že rozhodnutí o neprohlášení je vskutku v rozporu s právními předpisy. 

Daná podezření budou potvrzena nebo vyvracena v průběhu přezkumného řízení. Po dobu, 

kdy bude probíhat přezkumné řízení, bude objektu Transgas dočasně dána památková 

ochrana.  

Po půl roce relativního mediálního klidu okolo kauzy Transgas dojde dne 15. 11. 

2017 k zastavení přezkumného řízení, což znamená, že Transgas opětovně nebude 

prohlášen za kulturní památku. Dopis odkazuje na již vydaný dokument o zahájení 

přezkumného řízení ze dne 4. 5. 2017 a na odůvodnění pro jeho zahájení v nich uvedených, 

a také na nesouhlas s věcnými důvody pro zahájení přezkumného řízení, jež přišel ze strany 

účastníka řízení – společnosti Phibell. s.r.o. – v rozkladu ze dne 24. 5. 2017.  

Podle účastníka řízení většina důvodů pro zahájení přezkumného řízení se týkala 

věcné správnosti rozhodnutí, ne však jeho zákonitosti. Podle § 94 odst. 1 správního řádu 

však přezkumné řízení může začít pouze pokud jsou důvodné pochybnosti o nesouladu 

rozhodnutí s právními předpisy. Takovým argumentem slouží pouze údajné nedostatky 

v odůvodnění, proč Transgas nebyl prohlášen za kulturní památku. A však i zde podle 

účastníka řízení není žádné porušení zákonných předpisů, jelikož podle něj ministerstvo 

řádně uvedlo důvody i citace (zejména na str. 7 až 9 v rozhodnutí o neprohlášení). Dále, jak 

uvádí účastník řízení, cílem napadeného § 68 odst. 3 správního řádu není, aby správní orgán 

reagoval na každý argument odvolávacích námitek (45) (str. 4), což podkládá i judikaturou 

správních soudů, konkrétněji rozhodnutí publikované ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu č. 5157/2015. § 68 odst. 3 správního řádu též výslovně požaduje pouze to, 

aby „správní orgán v odůvodnění rozhodnutí uvedl pouze informace o tom, jak se vypořádal 

s návrhy a námitkami účastníků a jejich vyjádřeními k podkladům rozhodnutí. (45) (str. 4)“ 

Společnost Phibell s.r.o. též připomíná, že účastníkem řízení je pouze majitel budov a 
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pozemků, nikoliv Klub Za starou Prahu nebo různé komise. Dále, povinnosti zjistit si 

všechny okolnosti potřebné pro ochranu veřejného zájmu, vyplývající z § 50 odst. 3 

správního řádu, též byly splněny – dané okolnosti ve formě podkladů různých jsou stran 

kauzy jsou uvedeny v rozhodnutí a neprohlášení a byly ministerstvem vyhodnoceny. 

Důležitou námitkou účastníka řízení proti zahájení řízení o neprohlášení jsou tzv. práva 

nabytá v dobré víře a vynaložené náklady – peněžní náklady, které účastník řízení již 

vynaložil v souvislosti s Transgasem, a peněžní náklady, o něž přijde, pokud bude odvoláno 

rozhodnutí o neprohlášení. Za účelem přípravy projektu, tj. nákup pozemků, smlouva 

s projektanty, posudky týkající se demolice atd. vynaložil účastník řízení, ke dni vydání 

závazného stanoviska OPP MHMP 1894248/2015, tj. 30. 10. 2015 (ve kterém byl vyjádřen 

souhlas s demolicí objektu) celkem 348 968 316 Kč. Od okamžiku vydání daného 

závazného stanoviska do vydání rozhodnutí o neprohlášení uhradil účastník a společnost HB 

Reavis za výše uvedené služby vedoucí k realizaci projektu celkem 45 565 753 Kč, částku, 

o níž přijde, pokud objekt bude prohlášen za kulturní památku. Po rozhodnutí o neprohlášení 

oba subjekty vynaložili náklady v celkové výši 38 344 353 Kč. V souhrnu všechny tyto 

náklady, jež byly vynaloženy v legitimním očekávání realizace nového projektu, činí 

435 000 000 Kč. Tyto náklady však nejsou konečné, jelikož v případě, že komplex Transgas 

bude prohlášen za kulturní památku bude daná částka spolu s další škodou spočívající ve 

snížení hodnoty objektu činit 722 000 000 Kč. 

Účastník řízení v dokumentu též zpochybňuje podněty na zahájení přezkumného 

řízení, odkazuje na důvody, jež přivedl ohledně nezákonnosti správního rozhodnutí, udává 

patnáct důvodu, podle kterých Transgas nesplňuje podmínky pro to, aby byl prohlášen za 

kulturní památku a upozorňuje na to, že část podnětů pro přezkum správního řízení se opírá 

nebo byla přímo ovlivněna názorem prof. Rostislava Šváchy (konkrétněji podnět Klubu, 

v jehož radě Švácha zasedá a má přímý vlil na rozhodnutí, kterou kauzou se bude Klub 

zabývat, dále Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 2. pol. 20. stol při 

generálním ředitelství NPÚ, jejíž členem Švácha je a jejíž stanovisko formuloval, a nakonec 

o jeho názor se údajně opírá i podnět generální ředitelky NPÚ). V důsledku toho podle 

účastníka řízení dochází k tomu, že značná část shody odborné veřejnosti na kvalitách 

Transgasu a na tom, že by se měl prohlásit za kulturní památku, se opírá na názor jednoho 

člověka. Na zmíněných patnáct důvodů, proč Transgas, podle účastníka řízení, nesplňuje 

podmínky pro prohlášení za kulturní památku v dokumentu dále reaguje NPÚ GŘ (odborné 

vyjádření č.j. NPÚ-310/77175/2017 ze dne 31. 10. 2017). Níže stručně vypíšu pouze část 
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těchto argumentů spolu s kontraargumenty generálního ředitelství (45), a to kvůli jejich 

obsáhlosti: 

(II) Nemovitosti jsou nevhodně začleněny do okolí, působí nelogicky a jsou 

prostorovou bariérou. K tomuto urbanistickému argumentu NPÚ GŘ připomíná, že 

se komplex měl stát součástí urbanistického plánu, během kterého se počítalo 

s demolicí několika domů v okolí Transgasu a stavbou Severojížní magistrály v jeho 

blízkosti, jež však nebyl nikdy zplna realizován. V této složité urbanistické situaci 

autoři projektu kreativně zakomponovali soubor tak, že vytváří přechod mezi 

blokovou zástavbou Vinohrad a rozvolněnou monumentalitou prostorů kolem budov 

Národního muzea a bývalého Federálního shromáždění, a který zároveň sleduje ideál 

rostlého města. Celý komplex navíc v žádném případě nevytváří prostorovou bariéru, 

je naopak prostupnější než typický vinohradský blok. 

(IV) Detaily staveb, fasád a zábradlí jsou mimo lidské měřítko, v historickém 

městském prostředí působí cizorodě a odtažitě. NPÚ GŘ připomíná, že tyto detaily 

odpovídají stylovému módu brutalismu, technicismu a high-tech, ve kterém budovy 

vznikly. 

(V) V areálu se neudála žádná významná kulturně historická událost (…). Podle NPÚ 

GŘ se tato formulace kulturní památky opírá o definici památkového zákona z konce 

80. let a že jedna historická událost se zde přece jen odehrála, a to uvedení do provozu 

tranzitního plynovodu mezi východní a západní Evropou. 

(IX) Absence podzemních garáží (…). Podle NPÚ GŘ to není problém z hlediska 

památkového hodnocení areálu a podotýká, že podzemní garáže a s nimi spojený 

automobilový provoz může mít negativní vliv na městský parter. 

(XI) Hlavní náplní areálu byla funkce technologická, reprezentativní a politická, 

zcela však platná a vázaná době vzniku a fungování socialismu; tato funkce již není 

přítomna ani požadována. NPÚ GŘ odpovídá, že soubor budov Transgas spíše 

reprezentuje významný nadnárodní hospodářský podnik, než-li socialistický 

politický systém. Dále doplňuje, že za svoji nonkonformnost byli autoři Malátek a 

Loos trestáni, např. zákazem publikování, a že brutalistický architektonický styl se 

vyznačuje absencí jakéhokoliv politického podtextu.  
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(XII) Adaptace areálu by byla možná pouze za cenu totální rekonstrukce, která však 

nikdy nebude rentabilní a neumožní splnit nároky kladené na funkční a přívětivý 

objekt; navíc ani po rekonstrukci by Nemovitosti nevyhovovaly jak požárně 

bezpečnostním, tak hygienickým směrnicím. NPÚ GŘ s daným tvrzením nesouhlasí. 

Dodává, že pod vedením zdatného architekta a osvíceného investora může být areál 

upraven tak, aby i nadále sloužil své administrativní funkci, nebo byl přizpůsoben 

novým potřebám bez dopadu na jeho památkové hodnoty. 

(XIV) Obvodový plášť věžových budov je nevhodně navržen a byl vzhledem ke 

špatnému technickému stavu a parametrům nahrazen novým na začátku 

devadesátých let, a není tedy autentický. Ani po rekonstrukci plášť nesplňuje soudobé 

energetické nároky. NPÚ GŘ reaguje tak, že obvodový plášť, ačkoli není původní, 

zdařile napodobuje původní realizaci. Generální ředitelství též doplňuje, že ačkoliv 

u památkových objektů z pochopitelných důvodů nelze dosáhnout soudobých 

tepelných parametrů, obvodový plášť Transgasu může být upraven tak, aby se jeho 

tepelné charakteristiky zlepšily. Přesto daný aspekt nemůže být důvodem pro 

devastaci vzhledu památkových objektů.  

K tomuto bodu XIV a předchozímu bodu XIV bych chtěl poznamenal, že daná 

argumentace o technické zastaralosti a špatné energetické úspornosti byla použita 

(buď účastníkem řízení, nebo architektonickým studiem JCA) na plakátech, jež se 

objevily za okny nízkopodlažní budovy komplexu Transgas. Na jednom plakátu (obr. 

6) se ukazuje tehdejší chátrající stav komplexu s komentáři o jeho zastaralosti, zcela 

nevyhovujícímu technickému a funkčnímu stavu, špatné energetické úspornosti a 

nemožnosti adaptovat objekt pro nové požadavky uživatelů a v souvislosti s novými 

legislativními parametry. Další plakát (obr. 7) prezentuje nový projekt studia JCA, 

který měl (a možná stále má, viz. kapitola 4. Závěr) vzniknout na místě komplexu. 

V souvislosti s novým projektem se mluví o tom, že má rehabilitovat daný 

vinohradský blok, že respektuje okolní měřítko Vinohrad, že je díky využití 

nejmodernějších technologií energeticky úsporný a že bude mít veřejně přístupnou 

vyhlídkovou terasu. 

(XV) Nemovitosti nejsou významným příkladem tzv. brutalismu (…) autoři 

nemovitostí se snažili napodobit západní vzory, ale s velice sporným výsledkem. 

Prostoduchá kombinace oceli a prosklených ploch zcela postrádá jakékoliv 
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architektonické hodnoty. Podle NPÚ GŘ se jedná o subjektivní výrok účastníka 

řízení, jež záměrně nechce vnímat architektonické kvality Transgasu, které potvrzují 

odborníci i odborné instituce.   

Ministerstvo kultury na závěr dokumentu uvádí, že se rozhodlo zastavit přezkumné 

řízení mimo jiné právě na základě toho, že účastník řízení se v důsledku opakovaného 

utvrzení ze strany orgánu památkové péče nacházel v legitimním očekávání demolovat 

soubor a nahradit jej novostavbou, v důsledku čeho vznikly vysoké náklady. Tímto končí 

správní řízení o prohlášení za kulturní památku, a žádné pozdější snahy o jeho zachování tak 

neodvolají jeho postupnou demolici.  
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3.5. Reakce kulturní veřejnosti 

Doteď jsme sledovali kauzu Transgas převážně z perspektivy aktérů přímo 

zúčastněných ve správním řízení prohlášení za kulturní památku (majitel budovy, Klub Za 

starou Prahu, státní orgány památkové péče) nebo z pozice některých odborníků. Nyní se 

však podíváme na reakci kulturní veřejnosti na celou kauzu. Preferuji užití výrazu kulturní 

veřejnost místo laické veřejnosti, jelikož si myslím, že daná kauza, stejně jako jiné kauzy 

spojené s otázkou památkové ochranou moderních budov, vyžaduje jistý zájem o 

architekturu a podobu veřejného prostředí, který je široké „laické“ veřejnosti podle mého 

názoru přece jen vzdálený. 

V průběhu trvání kauzy Transgas bylo organizováno několik prohlídek interiérů a 

exteriéru souboru s přednáškami odborníků i posledního žijícího architekta Transgasu 

Václava Aulického. Můžeme zmínit prohlídku komplexu 15. listopadu 2015 organizovanou 

Klubem Za starou Prahu, dále třeba akci pod názvem SOS Transgas pořádanou 1. dubna 

2017 iniciativou A489, během níž došlo k prohlídce komplexu a následné diskuzi spolu 

s Václavem Aulickým, Vladimírem „518“ Brožem, bývalou primátorkou Prahy Adrianou 

Krnáčovou, ředitelem HB Reavis pro Českou republiku a Rostislavem Šváchou (46). 

V prosinci roku 2017 byl iniciativou A489 organizován protest proti bourání Transgasu, 

kterého se zúčastnilo zhruba 160 lidí. Dříve téhož dne umělecká skupina Bolt958 vyjádřila 

svůj protest proti demolici komplexu prostřednictvím zapálení dýmových granátů v okolí 

souboru, čímž došlo k zahalení budov v červeném dýmu (viz. obr. 8). Tímto činem chtěli 

zároveň upozornit na současný stav památkové péče v Praze, kdy dochází k zániku 

významných staveb (47). Poslední prohlídka místa, jíž se zúčastnilo 450 lidí, proběhla 7. 

října 2018.  

Prohlídky, aktivita v sociálních sítích (např. #sostransgas na sociální síti Instagram), 

mediální ohlas a akce protestu vypovídají o tom, že v jistých kulturních kruzích je přítomen 

zájem o brutalistickou architekturu včetně Transgasu, a také vůle ji chránit prostřednictvím 

přisouzení statutu kulturní památky. Mohu s jistou pravděpodobností odhadnout, že 

argumenty této části kulturní veřejnosti, volající za zachování Transgasu, jsou shodné 

s argumenty Klubu a odborníků na historii architektury, jelikož osoby, jež dané akce pořádají 

nebo na ně byli pozváni, jsou zároveň členy Klubu (např. Rostislav Švácha nebo Veronika 

Vicherková, členka Klubu a spoluúčastnice projektu A489).  
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3.6. Shrnutí argumentů k Transgasu 

Jako shrnutí všech rozebraných argumentů poskytuji následující rámeček. Na ose x 

jsou vyjmenovány jednotlivé aspekty souboru budov Transgas, na ose y jsou účastníci, jež 

se podíleli ve veřejné debatě nebo správním procesu. Zelená šipka označuje to, jaký aspekt 

budovy je účastníkem vnímán jakož to pozitivum a jako argument pro prohlášení souboru 

za kulturní památku, naopak červená šipka dolů označuje to, jaký aspekt je vnímán jakožto 

negativum a jako argument proti prohlášení za kulturní památku. 

 

 

 Architektonický  technicko-

stavební  

urbanistický ekologický  

Klub ↑  ↑  

ÚOP NPÚ v Praze   ↓  

Generální ředitelství NPÚ ↑ ↑ ↑  

Poradní komise Ministerstva 

kultury 

↑ ↑ ↑  

JCA  ↓ ↓ ↓ 

Odborná veřejnost ↑ ↑ ↑  

Ministerstvo kultury   ↓  

HB Reavis   ↓ ↓ 

OPP MHMP   ↓  

Komise pro ochranu 

památkového fondu vzniklého 

ve 2. pol. 20. století, gererální 

ředitelství NPÚ 

  ↑  
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4. Závěr 
Na závěr své práce, ještě před tím, než budu shrnovat a rozmýšlet nad poznatky, ke 

kterým jsme došli, bych rád vyjasnil několik věcí. Za prvé, ačkoli ve své práci 

vyjmenovávám mnohé osobnosti, odborníky, architekty nebo organizace s nimiž jsou 

asociovány, a uvádím k nim některé možné sporné momenty z jejich minulosti nebo 

současnosti, v žádném případě tak nečiním abych zpochybňoval jejich práci, jejich 

nezávislost nebo upřímnost jejich stanovisek nebo motivů, a tím samým vznášel obvinění. 

Smyslem mé práce totiž není dospět k tomu, jaká strana v kauze Transgas má pravdu, nebo 

rozmýšlet nad pravdivostí argumentů vyřčených jednotlivými stranami, ale pouze 

vysledovat to, jaké argumenty se používají v konkrétním řízení o prohlášení budovy 

Transgas za kulturní památku. Zabývat se pravdivostí těchto argumentů nebo nestranností 

těch, kým jsou vyřčeny, je nad rámec této práce, jelikož, mimo jiné, to považuji za zbytečné, 

a to z důvodu, že danou kauzu sleduji ze strany, prostřednictvím veřejně dostupných zdrojů. 

Nemohu nahlédnou do zavřených jednání magistrátu, jednotlivých komisí nebo organizací, 

během kterých se vede debata ohledně Transgasu a jejichž výsledkem jsou dokumenty, které 

jsem analyzoval. Stejně tak nemohu nahlédnout do myslí těch, kým jsou vysloveny 

jednotlivé analyzované argumenty a určit to, zda-li je tito lidé myslí upřímně, nebo je 

využívají jako pragmatický prostředek k dosažení jiných cílů, které se již nevztahují 

konkrétně k otázce toho, zda by měla nebo neměla být stavba chráněna. 

Sledovali jsme spolu vývoj kauzy Transgas a argumenty, se kterými přicházely obě 

strany. Jeden tábor lpěl na zachování Transgasu s odkazem na jeho architektonické i 

urbanistické hodnoty, a státním orgánům památkové péče vytýkal sporný průběh správního 

procesu spolu s nerespektováním veřejného zájmu. Druhý tábor buď vyloženě byl pro 

demolici komplexu, nebo alespoň souhlasil s jeho neprohlášením a tudíž i demolicí, 

s odkazem na správnost správního procesu, na technickou i urbanistickou zastaralost objektu 

a na zájmy majitele pozemků. Argumentace obou táborů se převážně přidržovala odborné a 

legislativní roviny, což vnímám jako pozitivum. I přes to se však v některých dokumentech 

se našly slovní obraty, jež prozradili osobní averzi ke komplexu („vtipnost nepostrádají ani 

prvky, upomínající na trouby plynovodu“ (20) (str. 9) a „nikdo rozumný to už raději 

neopakoval“ (20) (str. 7)). Ačkoli osobně stále považuji Transgas za neskutečně zajímavý 

objekt, ke konci této práce nedovedu s naprostou jistotou říct, že by některá ze dvou stran 

měla absolutní pravdu. Na obou stranách sporu byly věrohodné argumenty, stejně tak jako 

argumenty sporné. 
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Myslím si, že taktéž není od věci si položit otázku, jaké architektonické, urbanistické 

a funkční kvality bude mít nový projekt, který má vzniknout na místě bývalého Centrálního 

dispečinku. Ať už bude na tomto místě postavený současný nebo jiný plánovaný projekt, je 

možné, že ho potká stejný paradox památkové péče, s jakým se nyní setkává Transgas (5) – 

jeho stavba se před padesáti lety vnímala jako újma pro historickou podobu města, jelikož 

vyžadovala zbourání několika historických budov. Dnes celý komplex, spolu s ostatní 

poválečnou architekturou, začíná být doceňován a jeho demolice je znovu vnímaná jako 

újma pro městskou architektonickou kulturu. Proto si myslím, že je alespoň hypoteticky 

možné, že i plánovaný projekt polyfunkční budovy od studia Jakub Cigler Architekti (JCA) 

může v budoucnu nabýt památkovou hodnotu. Daný argument může být určitě vysloven.  

Na druhé straně nemůžeme předpokládat, jakým směrem se vyvine obor památkové 

péče a mínění odborné i kulturní veřejnosti ve vztahu k současným stavbám v budoucnu. 

Musíme vycházet ze současných kulturně historických hodnot (10). 

Za nový projekt se, pochopitelně, postavil hlavní architekt studia JCA, Jakub Cígler, 

který říká, že jejich budova opraví jizvu, kterou způsobil Transgas na okolní blokové 

zástavbě (48). Zdůrazňuje tak tzv. urbanistický argument, který jsme již probírali výše. 

Oproti tomu se vyskytují názory, že budova, která má nahradit Transgas, je příkladem 

spotřební (15) a pokleslé architektury, která byla vytvořena v krátkém časovém období a 

která usiluje pouze o maximální komerční využití zastavené plochy (49). Ačkoli není zatím 

jasné, zda na místě Transgasu vnikne projekt studia JCA, s posledním bodem nelze 

nesouhlasit, právě protože majitel pozemků, na nichž se Transgas svým způsobem stále stojí 

oznámil počátkem letošního roku zájem dané pozemky prodat.  

4.1. Co to všechno znamená? 

Co ale celá kauza Transgas znamená v širším společenském, nebo společenskovědním 

kontextu? V předchozích stránkách tohoto textu jsme důkladně rozebrali jednotlivé události 

a argumenty jednotlivých stran, ale co to všechno znamená? Jakým způsobem můžeme celou 

kauzu interpretovat? Jaký význam si o ní vytvořit? Pokusme se tedy zapojit naší 

sociologickou imaginaci*. 

 

*pojem sociologická imaginace, poprvé zavedený C. Wright Millsem, znamená nahlížení věcí z širší 

perspektivy a jejich zasazení do širšího kontextu, vyžaduje se při tom oproštění od zažitých každodenních 

schémat (50). 
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Danou kauzu můžeme vnímat jako spor odborné a kulturní veřejnosti, usilující o 

zachování kulturních památek, jež sama označuje za takové, se státním aparátem, jež má ze 

zákona právo oficiálně prohlásit budovu za kulturní památku a jež tyto budovy má potom 

z velké části na starosti. Tento spor pak nabývá jistých ideologických měřítek, kdy na jedné 

straně stojí ti, kteří prosazují kulturní hodnoty a celospolečenský dialog ve vztahu 

k formování veřejného prostranství nebo zachování kulturního dědictví, a na druhé straně 

stojí mocenský aparát, čím dále tím více podléhající peněžním tlakům (51) (49). 

Od počátku psaní této práce až její završení se stále více přikláním k názoru, že kauza 

Transgas a další podobné kauzy, během kterých, nehledě na protest odborné i širší občanské 

veřejnosti, došlo nebo má dojít ke zbourání cenných příkladů poválečné architektury, je 

výsledkem daného souboje mezi kulturními a ekonomickými silami. Finálně mě přesvědčilo 

oznámení majitele pozemků dané parcely prodat, což vykládám jako sledování čistě 

ekonomických zájmů a veškeré výroky o „rehabilitaci urbanistické jizvy“ nebo „energetické 

neúspornosti Transgasu“ jsou podle mě odvedením pozornosti, sloužící dosažení skutečných 

zájmů majitele. Podobný názor zastává například Adam Gebrian, známý český kritik a 

populizátor architektury, jež v rozhovoru pro Český rozhlas Plus, v kontextu diskuze o 

nových budovách v historických jádrech měst, vyjádřil své domněnky ohledně důvodů, proč 

dochází k demolici domů v historických jádrech měst. Podle Gebriana se většinou jedná o 

pragmatické důvody, spočívající v cenách pozemků (jež stále stoupají) a ve vytěžení kvalit 

místa, nejedná se o snahu dané místo zlepšit (52). 

Na závěr své práce bych čtenáři rád položil otázku, o jejíž mnohostrannosti jsem se 

v průběhu psaní sám přesvědčil: „zachovat nebo zbourat?“ 
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5. Použité zkratky 
Klub – Klub Za starou Prahu, občanské sdružení 

MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky 

Poradní komise MK ČR – Komise pro hodnocení návrhů na prohlášení věcí za kulturní 

památku a žádostí o zrušení prohlášení věcí za kulturní památku, Obor památkové péče 

Ministerstva kultury České republiky 

OPP MK ČR – Odbor památkové péče Ministerstva kultury České republiky 

NPÚ – Národní památkový ústav 

NPÚ GŘ – Národní památkový ústav, generální ředitelství 

Komise NPÚ GŘ – Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 2. pol. 20. 

století, při generálním ředitelství Národního památkového ústavu 

ÚOP NPÚ – Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu 

MHMP – Magistrát hl. m. Prahy 

OPP MHMP – Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu při Magistrátu 

hlavního města Prahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Bibliografie 
1. Hájek, Tomáš. Zánik a vznik památkových péčí: filozofie památkové péče. Praha : EPOCHA, 2005 

2. Soubor staveb TRANSGAS. Klub Za starou Prahu. [Online] [Citace: 26. 04 2019.] 

http://www.zastarouprahu.cz/soubor-staveb-transgas/kauza-56/ 

3. ombudsman, Veřejný ochránce práv. Stanoviska 8: Památková péče. Brno : Kancelář veřejného 

ochránce práv, 2012 

4. Prohlášení věci za kulturní památku - Ministerstvo Kultury. [Online] [Citace: 20. 03 2019.] 

https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/3-kp-899.doc 

5. Vicherková, Veronika. Transgas, významná památka poválečné architektury. Zprávy památkové 

péče. 2017, 4, stránky 355-360 

6. Beran, Lukáš. archiweb.cz. Transgas. [Online] 15. 08 2015. [Citace: 20. 03 2019.] 

https://www.archiweb.cz/b/transgas-budovy-ustredniho-dispecinku-tranzitniho-plynovodu-

federalniho-ministerstva-paliv-a-energetiky-a-svetove-odborove-federace 

7. Horák, Ondřej (ed.). Praha brutálně krásná: Mimořádné stavby postavené v Praze v letech 1969-

1989. Praha : SCHOLASTIKA, 2018 

8. Vicherková, Veronika. Návrh na prohlášení za kulturní památku. Klub Za starou Prahu. [Online] 

16. 09 2016. [Citace: 27. 03 2019.] http://www.zastarouprahu.cz/webdata/40B309B0-ABB3-414D-

A856-65BD37D9EB06.pdf 

9. MKČR. Žádost o odborné stanovisko. [Online] 15. 10 2015. [Citace: 25. 03 2019.] 

http://www.zastarouprahu.cz/webdata/3334201F-ED89-4849-A957-A38A937F1FBB.pdf 

10. Bečková, Kateřina, Švácha, Rostislav a Vicherková, Veronika. Doplnění k podnětu k prohlášení 

budov Transgas v ulicích Vinohradská a Římská, Praha 2, Vinohrady za kulturní památku. Klub Za 

starou Prahu. [Online] 14. 12 2015. [Citace: 25. 03 2019.] 

http://www.zastarouprahu.cz/webdata/1AC710C7-8CFA-4419-BF36-6B66F83A0321.pdf 

11. Vicherková, Veronika. Soupis referencí k areálu budov plynárenského dispečinku Transgas a 

ministerstva paliv a energetiky v knižní a časopisecké produkci 1966-2015. Klub Za starou Prahu. 

[Online] 14. prosinec 2015. [Citace: 25. 03 2019.] 

http://www.zastarouprahu.cz/webdata/365E5F4A-008D-4832-8D47-BD11234C64BF.pdf 

12. Bečková, Kateřina, Švácha, Rostislav a Vicherková, Veronika. Klub Za starou Prahu. [Online] 14. 

12 2015. [Citace: 25. 03 2019.] http://www.zastarouprahu.cz/webdata/D765D40B-F4A6-43EB-

83D9-5BB2A0A87DC6.pdf 

13. Zápis z 6. jednání Komise Ministerstva kultury pro hodnocení návrhů na prohlášení 

nemovitých věcí za kulturní památku a žádostí na zrušení prohlášení nemovitých věcí za kulturní 

památku dne 5. 2. 2016. Klub za starou Prahu. [Online] 05. 02 2016. [Citace: 27. 03 2019.] 

http://www.zastarouprahu.cz/webdata/06E04B01-54CA-445C-ACE4-50F5E12DA96B.pdf 



50 
 

14. MKČR. Věc: Řízení o prohlášení souboru budov Transgaz v ulicích Vinohradská a Římská, Praha 

2, Vinohrady, za kulturní památku – vyrozumění vlastníka o zahájení řízení . Klub Za starou Prahu. 

[Online] [Citace: 28. 03 2019.] http://www.zastarouprahu.cz/webdata/47AB8910-53B8-4261-

9F86-0FAD33D8617A.pdf 

15. Dokument: Kdo se pře o osud Transgasu? Český rozhlas Plus. [Online] 06. 03 2019. [Citace: 14. 

04 2019.] https://plus.rozhlas.cz/dokument-kdo-se-pre-o-osud-transgasu-6504549 

16. Švácha, Rostislav. Předběhnou nás demolice? S Transgasem zmizí i ojedinělá kapitola z dějin 

naší architektury. Právo. SALON, 2016 

17. Bečková, Kateřina. Bourat zdravý dům je jako vyhazovat jídlo. Rozhovor. místo neznámé : MF 

DNES, 20. 07 2016 

18. O projektu. A489. [Online] [Citace: 14. 04 2019.] http://www.a489.cz/o-projektu 

19. Švácha, Rostislav. Vyjádření k památkové hodnotě komplexu budov Centrálního dispečinku a 

Světové odborové federace. Klub Za starou Prahu. [Online] 15. 07 2016. [Citace: 13. 04 2019.] 

http://www.zastarouprahu.cz/webdata/4E39D487-D159-4BEA-AB0E-2E3E402D0FF1.pdf 

20. MKČR. Rozhodnutí o neprohlášení za kulturní památku. Klub Za starou Prahu. [Online] 30. 11 

2016. [Citace: 15. 04 2019.] http://www.zastarouprahu.cz/webdata/776C88ED-432F-4F40-B98E-

EF33B6D0F410.pdf 

21. Tým. Jakub Cigler Architekti. [Online] [Citace: 18. 04 2019.] 

http://www.jakubcigler.archi/profil-1 

22. architekti. Archiweb. [Online] [Citace: 18. 04 2019.] https://www.archiweb.cz/martin-rajnis 

23. Patrik Líbal : Antické inspirace LeC. Archiweb. [Online] 26. 04 2018. [Citace: 18. 04 2019.] 

https://www.archiweb.cz/n/prednasky/patrik-libal-anticke-inspirace-lec 

24. Úvod. ČNK ICOMOS. [Online] [Citace: 18. 04 2019.] http://www.icomos.cz/index.php/en/ 

25. Vladimír Šlapeta - životopis. Databáze knih. [Online] [Citace: 18. 04 2019.] 

https://www.databazeknih.cz/zivotopis/vladimir-slapeta-18429 

26. Bachtík, Jakub, a další. Památková péče v Praze jako učebnice klientilismu. Věstník Klubu Za 

starou Prahu. 2012, Sv. Ročník LII. (XIII), 1 

27. Novotná, Kristýna. Šéfka památkářů ke zřícení budovy: Výrok je nepřijatelný, od primátorky 

bychom čekali zdrženlivost. iRozhlas. [Online] 17. 07 2018. [Citace: 20. 04 2019.] 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/mikulandska-ulice-zriceni-domu-narodni-pamatkovy-

ustav-krnacova_1807171922_kno 

28. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění. Klub 

Za starou Prahu. [Online] 22. 08 2018. [Citace: 20. 04 2019.] 

http://www.zastarouprahu.cz/webdata/3599C4F4-0E12-49EB-8E22-81F868225FBC.pdf 



51 
 

29. MKČR. Stanovisko Ministerstva kultury k návrhu Hlavního města Prahy . Ministerstvo kultury. 

[Online] 29. 08 2018. [Citace: 20. 04 2019.] https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/stanovisko-

ministerstva-kultury-k-navrhu-hlavniho-mesta-prahy-na-vypusteni-odst-6-a-7-14-ze-zakona-c-20-

1987-sb-o-statni-pamatkove-peci-4-cs2877.html 

30. Zásadní nesouhlas odborné veřejnosti s návrhem na omezení. Klub Za starou Prahu. [Online] 

30. 08 2018. [Citace: 2019. 04 20.] http://www.zastarouprahu.cz/webdata/B3F8F885-8885-402E-

83D7-7CA7EA63CB8D.pdf 

31. ICOMOS, ČNK. Prohlášení. Klub Za starou Prahu. [Online] 30. 08 2018. [Citace: 2019. 04 2019.] 

http://www.zastarouprahu.cz/webdata/D0DF381C-999A-49AD-91E3-A6D61160404A.pdf 

32. ČR, ÚDU AV. Prohlášení ÚDU AV ČR k návrhu Adriany Krnáčové, primátorky hl. m. Prahy na 

úpravu památokvého zákona. Klub Za starou Prahu. [Online] 03. 09 2018. [Citace: 20. 04 2019.] 

http://www.zastarouprahu.cz/webdata/ACE7D341-1BD3-4D11-A509-402DA7762044.jpg 

33. Vyjádření NPÚ k návrhu magistrátu na změnu zákona o státní památkové péči. Národní 

památkový ústav. [Online] 31. 08 2018. [Citace: 20. 04 2019.] https://www.npu.cz/cs/npu-a-

pamatkova-pece/npu-jako-instituce/zpravy/38014-vyjadreni-npu-k-navrhu-magistratu-na-zmenu-

zakona-o-statni-pamatkove-peci 

34. Návrh změny památkového zákona iniciovaný primátorkou Adrianou Krnáčovou. Klub Za 

starou Prahu. [Online] [Citace: 20. 04 2019.] http://www.zastarouprahu.cz/navrh-zmeny-

pamatkoveho-zakona-iniciovany-primatorkou-adrianou-krnacovou/kauza-68/ 

35. Biegel, Richard, a další. NESOUHLAS S NEPROHLÁŠENÍM BUDOVY TRANSGASU ZA KULTURNÍ 

PAMÁTKU. Klub Za starou Prahu. [Online] 19. 01 2017. [Citace: 30. 04 2019.] 

http://www.zastarouprahu.cz/webdata/5A6336C8-C42F-4F86-A30B-061032E0347C.pdf 

36. Bečková, Kateřina a Biegel, Richard. Podnět k přezkumu rozhodnutí MK ČR z 30. 11. 2016 čj. 

MK74500/2016 OPP; spis. Zn. MK-S13678/2015 OPP. Klub Za starou Prahu. [Online] 05. 02 2017. 

[Citace: 19. 04 2019.] http://www.zastarouprahu.cz/webdata/853162F9-8959-41C4-8018-

6F69B084A257.pdf 

37. —. Žádost o přezkum závazného stanoviska OPP MHMP čj. S-MHMP 1629705/2015 ze dne 30. 

10. 2015. Klub Za starou Prahu. [Online] 05. 02 2017. [Citace: 21. 04 2019.] 

http://www.zastarouprahu.cz/webdata/3169433E-CD74-46AD-9A1C-E49595E74D4A.pdf 

38. MKČR. Zahájení přezkumného řízení o neprohlášení za kulturní památku. Klub Za starou 

Prahu. [Online] 04. 04 2017. [Citace: 26. 04 2019.] 

http://www.zastarouprahu.cz/webdata/F6E174B7-C85C-4990-B362-2233BC480013.pdf 

39. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

40. Chizzoniti, Domenico. A needless act of destruction. Klub Za starou Prahu. [Online] 09. 02 

2017. [Citace: 22. 04 2019.] http://www.zastarouprahu.cz/webdata/E7B7FD90-4D3A-4C2F-BAE7-

EC5DD8D23295.pdf 



52 
 

41. Miljacki, Ana. Klub Za starou Prahu. [Online] 14. 02 2017. [Citace: 22. 04 2019.] 

http://www.zastarouprahu.cz/webdata/DF40192C-0B40-485E-BF9B-943A0A4424B9.pdf 

42. Haspel, Jörg. Transgas – bývalý telemetrický dispečink mezinárodního plynovodu a 

administrativní budovy ministerstva paliv a energetiky. Klub Za starou Prahu. [Online] 21. 03 2017. 

[Citace: 22. 04 2019.] http://www.zastarouprahu.cz/webdata/CA662475-1EBE-4EFF-A694-

23886D06D036.pdf 

43. —. Transgas – Former Telemetric Control Center of international gas pipeline Transgas. Klub 

Za starou Prahu. [Online] 21. 03 2017. [Citace: 22. 04 2019.] 

http://www.zastarouprahu.cz/webdata/FF25509A-D7A3-45F7-B8A8-46F04758D3EE.pdf 

44. MKČR, Památková inspekce. Zaslání informací o vyřizování podnětu – soubor budov Transgas v 

Praze, ulice Vinohradská a Římská v Praze 2 – Vinohradech. Klub Za starou Prahu. [Online] 28. 04 

2017. [Citace: 23. 04 2019.] http://www.zastarouprahu.cz/webdata/17E3D488-A9F1-4FAA-8EC7-

F4B9B5E9FB72.pdf 

45. MKČR. Zastavení přezkumného řízení o neprohlášení za kultruní památku. Klub Za starou 

Prahu. [Online] 15. 11 2017. [Citace: 01. 05 2019.] 

http://www.zastarouprahu.cz/webdata/237FFEE7-A0BD-4B13-AE6D-8816AD9C823A.pdf 

46. SOS Transgas: Projděte si exteriér pražské brutalistické budovy a popovídejte si o ní s 

primátorkou. Radio Wave. [Online] Český rozhlas, 31. 3 2017. [Citace: 07. 05 2019.] 

https://wave.rozhlas.cz/sos-transgas-projdete-si-exterier-prazske-brutalisticke-budovy-a-

popovidejte-si-5967758?page=15 

47. Procházková, Andrea. TRANSGAS V RUDÉM KOUŘI: SKUPINA BOLT958 OPĚT ZASAHUJE. 

Respekt. [Online] 20. 12 2017. [Citace: 08. 05 2019.] https://www.respekt.cz/spolecnost/transgas-

v-rudem-kouri-skupina-bolt958-opet-zasahuje 

48. Jakub Cígler – rozhovor. Architecture Week Praha. [Online] 2018. [Citace: 25. 03 2019.] 

https://www.architectureweek.cz/jakub-cigler-rozhovor/ 

49. Karous, Plavel. Bourání Transgasu: když unikátní architektura ustupuje developerům. Deník 

Referendum. [Online] 10. duben 2017. [Citace: 25. 03 2019.] 

http://denikreferendum.cz/clanek/25027-bourani-transgasu-kdyz-unikatni-architektura-ustupuje-

developerum 

50. Giddens, Anthony. Sociologie. Praha : ARGO, 2013 

51. Bachtík, Jakub. Informace pro členy Klubu Za starou Prahu. Klub Za starou Prahu. [Online] 16. 

03 2019. [Citace: 27. 03 2019.] http://www.zastarouprahu.cz/informace-pro-cleny-klubu-za-

starou-prahu/aktualita-217/ 

52. Adam Gebrian v Interview Plus. Youtube. [Online] 30. 06 2017. [Citace: 27. 03 2019.] 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMSnkjoBbUc&t=280s 

 

 



53 
 

Přílohy 
Obrázek 1 - pozice Transgasu (červěně) spolu s okolím (Mapy.cz, upraveno) ................................ 53 

Obrázek 2 - Model Transgasu s prvoplánovaným umístěním Severojížní magistrály (Magazín – 

Aktuálně.cz) ...................................................................................................................................... 54 

Obrázek 3 - v popředí Bývalá budova Federálního shromáždění, v pozadí Transgas (Google Maps)

 .......................................................................................................................................................... 54 

Obrázek 4 - budova bývalé Světové odborové federace (Magazín – Aktuálně.cz, upraveno) ........ 55 

Obrázek 5 - snímek zachycuje výšku Transgasu v kontextu okolní zástavby (Google Maps) .......... 55 

Obrázek 6 - fotografie plakátu s popisem tehdejšího stavu Transgasu (vlastní snímek) ................. 56 

Obrázek 7 - fotografie plakátu s prezentací nového projektu a jeho kvalit (vlastní snímek) .......... 56 

Obrázek 8 - Transgas zahalený červeným kouřem z dýmovnic (Respekt.cz) ................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - pozice Transgasu (červeně) spolu s okolím (Mapy.cz, upraveno) 

 



54 
 

Obrázek 2 - Model Transgasu s prvoplánovaným umístěním Severojížní magistrály (Magazín – Aktuálně.cz) 

 

 

Obrázek 3 - v popředí Bývalá budova Federálního shromáždění, v pozadí Transgas (Google Maps) 

 



55 
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Obrázek 8 - Transgas zahalený červeným kouřem z dýmovnic (Respekt.cz) 

  


