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Po prvním přečtení bakalářské práce studenta Kosyaka jsem měl nejdříve pocit, že je 

příliš chladná, postavená na holých faktech, navíc bez jasněji definovaného cíle. Teprve po 

dalším pročítání a vytvoření si přesnější představy o práci jako celku, musím konstatovat, že 

přes zdánlivou strohost shromážděných a do dílčích útvarů sestavených dat jde o práci, která 

vytváří sice střízlivý, ale velmi dobře vypovídající obraz o situaci kolem problematiky řešení 

budoucího osudu stavby budovy Transgas na Vinohradské třídě v Praze. Z mapování vývoje 

řešení možných variant jak s tímto konkrétním objektem naložit (zbořit, nezbořit), tak jak to 

student v práci provádí, lze vyvodit i obecnější závěry, které mohou být (a jsou) potencionálně 

aplikovatelné i v řadě jiných obdobných případů. 

 

V úvodu práce student uvažuje o celkové problematice ochrany a záchrany 

architektonických děl nedávné minulosti, která by se měla stát součástí kulturního dědictví, 

přestože jsou relativně mladá a navíc se jedná o díla, která vznikala v období budování 

socialismu v tehdejším Československu a mohou si tuto skutečnost nést jako určité negativní 

stigma. Student se na problém dívá jak z úhlu pohledu sledujícího úlohu památkové péče, tak i 

úlohu v České republice platné legislativy. 

 

Jak pan Kosyak sám v úvodu uvádí, že přestože má slabost pro brutalistickou 

architekturu, snažil se v práci hodnocení argumentů jednotlivých stran, které do jednání o osudu 

budovy Transgasu vstupovaly, pojmout maximálně nezaujatě. Osobně si myslím, že tento 

přístup oproštění se od osobních emocí je velmi vhodný. Možná ale, že právě z těchto důvodů 

působí text poněkud chladně a stroze. Jak pan Kosyak uvádí, v práci se snaží nahlédnout na 

vývoj a argumentace rozhodovacího procesu o zařazení/nezařazení konkrétního 

architektonického pod památkovou ochranu z několika různých perspektiv. 

 

V teoretické části práce se student nejprve zabývá fungováním památkové péče v České 

republice a upozorňuje na její problematickou dvojkolejnost, která spočívá v kooperaci 

Národního památkového ústavu jako orgánu poradního a památkových odborů ve sféře státní 

správy v celé její struktuře, jako orgánů výkonných.  Dále je v práci stručně charakterizován 

pojem kulturní památka. Stejně tak jako u charakteristiky památkové péče i v tomto případě se 

student opírá o citace a interpretace konkrétních paragrafů Zákona o památkové péči. 

  

Následuje analýza celé kauzy Transgas, která je zde nejprve v základním rozpisu 

sledována od roku 2014 (nákup budov Transgas developerskou společností), až po začátek 

demolice v březnu 2019. Jednotlivé body rozpisu jsou dále podrobně specifikovány. Jsou zde 

zaznamenány, po prvních informacích, že nový vlastník chce budovy zbořit, i snahy Klubu Za 

starou Prahu prohlásit objekt za kulturní památku. Klub Za starou Prahu argumentuje 



architektonickou a urbanistickou hodnotou stavby (prvky brutalismu, technicismu, 

postmoderny), kde se opírá o množství odborných stanovisek. Shromážděná fakta týkající se 

komunikace mezi Klubem Za starou Prahu, NPÚ a Ministerstvem kultury ukazují, jak 

nesnadno, s mnoha peripetiemi a zvraty, tato komunikace probíhala.  

 

Zajímavým momentem je i velmi pochybný argument, uváděný odpůrci prohlášení 

Transgasu za kulturní památku, že se jedná o komunistickou architekturu, tudíž architekturu 

době komunismu poplatnou, tudíž nekvalitní. Výsledkem celého, několik let se táhnoucího 

jednání, je rozhodnutí Ministerstva kultury o neprohlášení komplexu za kulturní památku. 

V důsledku to znamená, že je možné celý komplex odstranit a na místě postavit objekt nový. 

Student v této souvislosti poměrně obsáhle cituje z textů Ministerstva kultury, příslušného 

odboru Magistrátu hlavního města Prahy i příslušného územního pracoviště NPÚ. K vyjádření 

byli vyzváni i nezávislí odborníci, kteří se však nebyli schopni shodnout na architektonických 

a urbanistických kvalitách objektu. V této souvislosti student zmiňuje podezření Klubu Za 

starou Prahu na možný klientelismus i na rivalitu mezi Odborem památkové péče pražského 

magistrátu a pražského odboru NPÚ. 

 

Student v práci dále velmi podrobně popisuje reakci širší odborné veřejnosti, která 

vyslovuje nesouhlas s neprohlášením budovy Transgas za kulturní památku a vyústí podáním 

podnětu k přezkumu rozhodnutí MK ČR Památkovou inspekcí. Kriticky se k neprohlášení 

Transgasu kulturní památkou v počátku staví i Generální ředitelství NPÚ, které však následně 

svůj postoj mění. V rámci diskuzí je o názor požádáno i několik zahraničních odborníků, kteří 

budovu Transgasu hodnotí jako kvalitní architekturu. Nezanedbatelnou roli v celém dění kolem 

Transgasu hrají i sociální sítě, kde podporu zachování komplexu vyjadřuje i širší veřejnost. 

 

Jak je patrné z velmi podrobně v práci citovaných zápisů z množství jednání ohledně 

prohlášení komplexu za kulturní památku, do celé problematiky vstupuje řada názorů, které 

jsou podporovány argumenty vycházejícími z mnoha úhlů pohledu, ať již se jedná o 

architektonickou, urbanistickou, historickou, estetickou či uměleckou vypovídací hodnotu díla. 

Je zřejmé, že značnou roli v jednáních hrají i aspekty ekonomické či vyloženě spekulativně 

obchodní. 

 

Celkově musím hodnotit práci Daniila Kosyaka jako velmi zdařilou a velmi logicky a 

kompaktně vystavěnou. Zdroje, ze kterých čerpal informace, jsou sice z valné většiny 

internetové, ale jedná se, v souladu s koncepcí práce, převážně o přepisy mnoha různých 

jednání a s nimi spojených dokumentů, zveřejňovaných na úředních deskách příslušných 

institucí. Doplňující literatura je z mého hlediska, přihlédnu-li k celkové koncepci práce, 

dostatečná. Stylistická úroveň práce je na výborné úrovni. Co se týká obrazové přílohy, myslím 

si, že mohla být obsáhlejší. Už jen proto, že v úvodu bakalářské práce student přiznává značné 

osobní sympatie k tomuto typu architektury, mohl obrazovou přílohu postavit na emotivněji 

volených fotografiích. Třeba vlastních. 

V rámci obhajoby bych se rád studenta zeptal stejně tak, jak se on sám ptá v závěru práce: 

zbourat nebo nezbourat? 

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 

 

Jaroslav J. Alt 

Trstěnice dne 8. 6. 2019 


