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             V Praze dne  4. kv tna 2017 
   .j.: MK 31480/2017 OLP 

 
 

U s n e s e n í   
 

Jako orgán státní památkové pé e p íslušný k provedení p ezkumného ízení dle              
§ 94 a násl. zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v platném zn ní (dále též „správní ád“),          
ve v ci p ezkoumání pravomocného rozhodnutí Ministerstva kultury .j. MK 74500/2016 
OPP, sp. zn. MK-S 13678/2015 OPP ze dne 30. 11. 2016 (dále též „p ezkoumávané 
rozhodnutí“),  jež nabylo právní moci dne 27. 12. 2016, kterým dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona 
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i (dále též „zákon . 20/1987 Sb.“) nebyl za kulturní 

památku prohlášen soubor „Transgaz“, který sestává z budovy . p. 325 na pozemku parc. . 
480/2, budovy bez . p. na pozemku parc. . 480/3 a budovy . p. 365 na pozemku parc. . 
491/1, a dále pozemk  parc. . 480/1-5, 480/11, 480/12, 491/1, k. ú. Vinohrady, hl. m. Praha 
(dále též „objekt“ nebo „soubor Transgaz“), jsem na základ  podn tu ze dne 15. 2. 2017, 
který podal Národní památkový ústav, generální editelství, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 
118 01 Praha 1, podn tu ze dne 5. 2. 2017 (dopln n podáním ze dne 26. 2. 2017), který podal 
Klub Za starou Prahu, z.s., se sídlem Mostecká 1, 118 00 Praha 1 a podn tu ze dne 9. 1. 2017 
(dopln n podáním ze dne 4. 2. 2017), který podal MUDr. Filip Fencl, Ph.D., nar. 14. 5. 1981, 
trvale bytem Urbánkova 3349/6, 143 00 Praha 4, a po projednání v ci rozkladovou komisí ve 
smyslu § 95 odst. 6 a § 152 odst. 3 správního ádu rozhodl usnesením  

 
n á s l e d o v n  : 

 
I. 

 

Z a h a j u j e   s e   p ezkumné ízení dle § 94 a násl. správního ádu ve v ci 

p ezkoumání pravomocného rozhodnutí Ministerstva kultury .j. MK 74500/2016 OPP, 

sp. zn. MK-S 13678/2015 OPP ze dne 30. 11. 2016. 

 
Ú astníkem p ezkumného ízení jsou dle § 95 odst. 4 správního ádu ú astníci ízení, 

v n mž bylo vydáno p ezkoumávané rozhodnutí, kterými jsou spole nost Phibell s.r.o., se 
sídlem Rohanské náb eží 678/25, 186 00 Praha 8 – Karlín, I  242 36 021, a spole nost 
Vinohradská BLDG, a.s., se sídlem Václavské nám stí 815/53, 110 00 Praha 1 - Nové M sto, 
I  274 13 799, ob  zastoupené Mgr. Karlem Štochlem, bytem Hostomice 300, 267 24 
Hostomice, I  710 19 472, doru ovací adresa Hlubo epská 1156/38b, 152 00 Praha 5 – 
Hlubo epy. (dále též „ú astníci ízení“). 
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II. 
 

P o z a s t a v u j e   s e    dle § 95 odst. 5 správního ádu vykonatelnost nebo jiné    

právní ú inky rozhodnutí Ministerstva kultury .j. MK 74500/2016 OPP, sp. zn. MK-S 
13678/2015 OPP ze dne 30. 11. 2016 tak, že objekt po dobu pr b hu p ezkumného ízení 
požívá p edb žné památkové ochrany ve smyslu § 3 odst. 3 zákona . 20/1987 Sb. 
 

 

III. 
 

V souvislosti se zahájením p ezkumného ízení v souladu s § 50 odst. 2 a 3 správního 
ádu  v y z ý v á m  ú astníky ízení, aby ve lh t  dvou m síc  ode dne doru ení tohoto 

usnesení ve smyslu § 2 odst. 3 a § 94 odst. 4 a 5 správního ádu, písemn  vymezili a doložili 
p ípadná práva, kterých v dobré ví e nabyli na základ  p ezkoumávaného rozhodnutí. Dále, 
aby sd lili a p ípadn  doložili, k jakým stavebn  technickým zm nám došlo v rámci objektu 
ode dne 27. 12. 2016, kdy došlo k nabytí právní moci p ezkoumávaného rozhodnutí, které by 
mohly mít za následek vliv na zachování existence prvk  a konstrukcí objektu, které by 
mohly být nositeli památkových hodnot objektu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona . 
20/1987 Sb. A kone n  se ú astník m ízení umož uje, aby se ve výše uvedené lh t  
vyjád ili k obsahu podaných podn t  k provedení p ezkumného ízení, které se jim zasílají 
v p íloze tohoto usnesení.   
 
 

O d  v o d n  n í : 
 

Ze správního spisu byly zjišt ny následující podstatné skute nosti: 
 

Ministerstvo kultury obdrželo podn t Klubu za starou Prahu ze dne 16. 9. 2015, v 
n mž navrhl prohlášení souboru budov Transgaz v ulicích Vinohradská a ímská, Praha 2, za 
kulturní památku. K podn tu se p ipojila poradní komise Ministerstva kultury. Ministerstvo 
podn t vyhodnotilo, shledalo ho d vodným a na jeho základ  a na základ  doporu ení své 
poradní komise zahájilo správní ízení o prohlášení souboru Transgaz za kulturní památku v 
rozsahu: budova . p. 325 na pozemku parc. . 480/2, budova bez . p. na pozemku parc. . 
480/3 a budova . p. 365 na pozemku parc. . 491/1, a dále pozemky parc. . 480/1-5, 480/11, 
480/12, 491/1, k. ú. Vinohrady, hl. m. Praha.   

 

Klub za starou Prahu ve svém podn tu ze dne 16. 9. 2015 navrhl soubor v rozsahu 
dvou budov a pozemk : budovy . p. 325 na pozemku parc. . 480/2, budovy bez . p. na 
pozemku parc. . 480/3 a pozemk  parc. . 480/1-5 a 480/11-12. „Soubor staveb bývalého 
Plynárenského dispe inku a Ministerstva paliv a energetiky, situovaný v bloku pod budovou 

eskoslovenského rozhlasu, mezi ulicemi ímská a Vinohradská, vznikl mezi léty 1966-1976 
podle projektu Ivo Loose, Jind icha Malátka, Jana Eisenreicha a Václava Aulického. 
Komplex tvo í t i stavby, zasazené do architektonicky ztvárn ného parteru, jehož sou ástí je 
fontána p i jihozápadní hran  pozemku. Rozdílná forma budov sleduje jejich r zné nápln , 
komplex nicmén  sjednocuje brutalistní pojetí hmot i prostoru, dopln né výrazn  
technicistními prvky.“ K popisu a stavební historii areálu uvádí:  

 

„Budovy bývalého Centrálního dispe inku tranzitního plynovodu a Ministerstva paliv 
a energetiky jsou situovány na exponované ploše p i ústí Vinohradské t ídy, pod budovou 

eského rozhlasu, poblíž budovy bývalého Federálního shromážd ní. Tento kontext, tedy 
návaznost na frekventovanou Severo-jižní magistrálu (tehdy v projektu), stejn  jako 
plánovaná funkce staveb, spoluur ily jejich podobu. Z prvotní architektonicko-urbanistické 
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sout že r. 1965 vyšla kompozice p vodn  t í výškových administrativních budov p i ímské 
ulici, sm rem k Vinohradské dopln ná patrovou hmotou, tvo ící vhodné vyúst ní do 
Vinohradské ulice. Po roce 1970 byla tato koncepce nov  rozpracována pro pot eby ídícího 
centra práv  budovaného mezinárodního plynovodu nov  ustaveným autorským týmem 
Aulický-Eisenreich-Loos-Malátek. Základní hmotové rozvržení z stalo nezm n no: p i 

ímské ulici z staly v novém projektu dv  výškové administrativní budovy, telemetrická 
ídící úst edna byla vložena do snížené hmoty p i Vinohradské a celý areál v mírn  se 

svažujícím terénu byl prokomponován systémem teras, ramp a schodiš , který vytvo il 
urbanistickou krajinu pro solitérní objekty. Základní terén je tak vzhledem k Vinohradské 
t íd  zvýšen o jedno podlaží. Z této úrovn  se do Vinohradské ulice vysouvá obdélná deska 
budovy úst edny dispe inku, opat ená funk ním izola ním plášt m proti hluku a vibracím 
(pod objekty jsou vedeny železni ní tunely), vytvo eným z b žn  dostupných žulových 
dlažebních kostek. Tento hmotný plochý kvádr je díky d myslné konstrukci Juraje Kozáka 
kotven pouze ve ty ech bodech (op t z d vodu ochrany výpo etní techniky proti vibracím) a 
z ulice m že být podložen pouze k ehkým proskleným válcem (dnes Zákaznické centrum 
VZP), který již byl sou ástí jinak volného komer ního parteru Vinohradské t ídy. P sobivý 
efekt levitace je umocn n hlavním p ístupovým schodišt m na horní terasu, které prochází 
pod zadní st nou této desky a ústí do další otev ené piazzety p ed administrativními 
budovami. Administrativní budovy tvo í dva vzty ené hranoly tvercového p dorysu, jejichž 
výška byla s ohledem na Národní muzeum regulována na dev t pater (necelých 34 metr ). 
Nosná konstrukce s jediným st edovým pilí em a nízkou výškou stropu vystupuje do fasády 
osmi obvodovými pilí i. Byla vyrobena z Atmofixu, stejn  jako oplášt ní vrchních pater 
kancelá í. Zbytek plášt  tvo í zav šená fasáda z reflexního skla. Z kontrastu tíhy a lehkosti tak 
znovu vzniká efekt b emene, zav šeného ve výškách. Nedílnou sou ástí hodnoty areálu je 
architektonické ztvárn ní prostoru v okolí budov. Stylov  p ízna né je jeho dvouúrov ové 
ešení s propojením schodišti a rampami. P i té p íležitosti bylo inven n  využito 

ilustrativního prvku plynovodních potrubí namísto zábradlí. Stejné potrubí vytvá í tunelové 
spojení všech t í budov, vedené v úrovni prvního patra. Prostory p ed budovami jsou 
ponechány jako volné piazzety, zadní ást p i ímské ulici je ponechána pro technologické 
zázemí, odd lené socha sky ztvárn nými zídkami, zatímco exponované nároží zaujímá 
zahloubená fontána (bohužel dnes nefunk ní a nekompletní). Jejím autorem je Ivo Loos. 
Architektonické pojetí celého areálu jedine ným zp sobem spojuje osobní styly jednotlivých 
spoluautor ; vkladem Loose a Malátka je estetizovaná poloha brutalismu, který Aulický i 
Eisenreich dotvo ili ve stylu high-tech a po ínající postmoderny. V podobn  syntetizujícím 
duchu, a  oproti lapidárnosti exteriéru s v tší barevnou i tvarovou živostí, byly navrženy i 
interiéry, na kterých se podíleli p edevším Ivo Loos, Jan Fišer a Josef Vrana. Do dnešních dn  
se bohužel dochovaly jen n které detaily (schodišt , zábradlí, obklady, podhledy).“ 

 

Podn t byl dopln n podáním Klubu za starou Prahu ze dne 14. 12. 2015 a 23. 6. 2016, 
kde soubor hodnotí jako „vynikající ukázku stylov  syntetické architektury 70. let, spojující 
prvky brutalismu, technicismu i postmoderny, ale také na našem území ojedin lou realizací 
postmoderního urbanismu.“  

 

Poradní komise Ministerstva kultury na svém 6. jednání 5. 2. 2016 doporu ila ízení o 
prohlášení budovy za kulturní památku zahájit: „Komise po dlouhé odborné diskusi dosp la k 
jednozna nému doporu ení, aby se navržený areál stal kulturní památkou. Uvedený areál 
p edstavuje zcela výjime né a p elomové dílo 70. let, a to jak z architektonického, tak 
konstruk ního hlediska, které v p ípad  ídícího centra (dispe inku) determinovala 
technologie výpo etní techniky. Technologie spjaté s funkcí areálu se analogicky promítají do 
architektonických detail , balancujících na pomezí brutalistní a technicistní architektury. 
Hodnota souboru, odrážejícího dobový stylový pluralismus, dále spo ívá v ešení ve ejného 
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prostoru, který architekti koncipovali jako soustavu víceúrov ových piazzet. Logickou 
sou ástí architektonické kompozice je také budova n kdejší Sv tové odborové federace, která 
by m la být zahrnuta do návrhu.“ 

 

Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt  v hl. m st  Praze, ve svém 
odborném stanovisku ze dne 26. 11. 2015, NPÚ-311/80281/2015, nedoporu il prohlášení 
souboru za kulturní památku. Konkrétn  uvádí, že areál p edstavuje „ojedin lou realizaci ve 
stylu hi-tech v eské republice. Budovu dispe inku ( ídícího centra) lze posuzovat také jako 
památku technickou, nebo  její neobvyklá forma je dána specifickou funkcí a pot ebami 
n kdejší výpo etní techniky. Jedná se ale o torzo p vodní nedotažené urbanistické myšlenky 
solitérních objekt  ve volném prostoru, který m l být vytvo en kolem severojižní magistrály. 
Areál se nachází na území památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice.“ Dále stanovisko 
odkazuje na své vyjád ení ze dne 26. 10. 2015, . j. NPÚ-311/72109/2015, ve kterém 
p ipustilo demolici areálu a stanovilo podmínky. Toto vyjád ení v od vodn ní uvádí: 
„Vzhledem k rozvoji automobilové dopravy vznikaly již od t icátých let 20. století plány na 
zm nu dopravního i prostorového ešení území kolem Národního Muzea, které po ítalo i s 
bouráním stávající zástavby. Tyto tendence pokra ovaly i za II. sv tové války a tehdy vznikla 
myšlenka severojižní magistrály, podzemní dráhy a mostu p es Nuselské údolí. Ta byla dále 
rozvinuta v 60. letech jako severojižní dopravní pr tah, p edpokládající vedení t í magistrál a 
dvou západovýchodních tangent formou roštového systému a p edevším rozsáhlou demolici 
n kolika desítek blok  dom  v koridoru zasahujícím pruh území zhruba mezi Krakovskou až 
Balbínovou a Londýnskou ulicí. Realizován byl v letech 1973 – 1980, vzhledem k rozhodnutí 
o zm n  systému na 3 m stské okruhy a 9 radiál (ZÁKOS, 1974), již jen jako torzo p vodní 
koncepce, s provizoriem (definitivním) v podob  dvou povrchových v tví od hlavního nádraží 
(v Sokolské a Legerov ). Trasa magistrály byla integrována do stávající sít  ulic a v nároží 
areálu tak z stal d m „Nad Museem“, se kterým p vodní koncepce nepo ítala. Pozd ji byl 
areál, který m l navazovat na volný prostor, zakryt novou zástavbou mezi ulicemi Rubešovou 
a Legerovou.  Širší urbanistický zám r vložení výrazných solitér  jako symbol  nové doby, 
umíst ných v zelených plochách podél trasy, vedené po estakád , z stal rovn ž torzem a jeho 
nejvýrazn jší zrealizované ásti – budova centrálního dispe inku Na Bojišti, areál Transgasu, 
budova Federálního shromážd ní a budova bývalého RP Na Florenci, dnes nahrazená areálem 
Florentina, byly zcela vy até z územních, historicky vzniklých urbanistických souvislostí. 
P estože se jedná o budovy s nespornými architektonickými kvalitami, propisují se negativn  
(v etn  areálu Florentina, který hmotov  nijak nenapravil situaci nastolenou výstavbou RP) 
do blízkých i dálkových pohled . (…) Budovy navržené k demolici jsou, v souladu s 
architektonickým stylem, ve kterém jsou provedeny, výrazn  dominantní a zám rn  p sobí 
ohromující jednozna ností. Vytvá ejí zapamatovatelný obraz stavby s jasn  zvýrazn nou 
konstrukcí a vyjád ením materiálu. Jedná se o prostorov  velkorysou architekturu s kvalitním 
detailem, zmi ovanou i v literatu e (nap . 20. století eské architektury – R. Sedláková, P. 
Fri ). Jako celek však dot ený areál nevytvá í m stotvorné prost edí a hmotov  i m ítkem 
poškozuje prost edí m stské památkové zóny. Vzhledem k tomu, že je pouze torzem p vodní, 
nedotažené myšlenky – vložení výrazných solitérních staveb do m stské struktury, z stal 
nesourodým uskupením, vymykajícím se z historicky utvá ené blokové zástavby. P vodn  
dominantní funkce, pro kterou byl postaven, již neexistuje a tak ani parter, který je vlivem 
výškového utvá ení obtížn  p ístupný z navazujících ulic, neplní svou funkci. V kontextu 
doby svého vzniku, jejímž je areál dokladem, nebral ve snaze o monumentalitu a zviditeln ní 
ohledy na souvislosti historického vývoje lokality a na její m ítko. Oba administrativní 
objekty se díky své výšce propsaly negativn  nejen do blízkých pohled  p i nároží ímské a 
Rubešovy ulice, ale, p es áste né zakrytí pozd jší zástavbou ve sm ru od Václavského 
nám stí, i do dálkových pohled , a to p edevším z prostoru zóny – ze Špan lské ulice a z 
prostoru Pražské památkové rezervace – p i k ížení ulic Vinohradské a Legerovy a od budovy 
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Hlavního nádraží. Objekty navržené k demolici jsou výrazným projevem architektonické 
dobové produkce 70. let 20. století. Podmínky sledují zdokumentování objekt , zachování 
hodnotných um lecko emeslných prvk  a ochranu okolních, plošn  památkov  chrán ných 
budov. (…) Návrh nového využití území je naopak p íležitostí pro rehabilitaci lokality, kterou 
by m la nová zástavba kultivovat a nenásiln  se do ní m ítkem i v detailu za lenit.“ 

 

Ú astníci ízení byli o zahájení ízení vyrozum ni podle § 3 odst. 2 zákona . 20/1987 
Sb. dopisem Ministerstva kultury ze dne 16. 3. 2016, . j. MK 19712/2016 OPP. V souladu s 
doporu ením poradní komise ministerstva byla do souboru zahrnuta i navazující budova 
p vodn  Sv tové odborové federace, . p. 365 na pozemku parc. . 491/1 spolu s pozemkem, 
na n mž stojí. Jde o budovu na úzkém obdélném p doryse p i štítové zdi budovy Rozhlasu, 
tvo enou žbt. skeletem a sklen nou fasádou, odstup ovanou po patrech nejprve p edstupující, 
od 4. patra ustupující. Pláš  budovy je tvo en vn jšími bodov  uchycenými reflexními skly.     

 

  V ízení se vyjád il dle § 3 odst. 1 zákona . 20/1987 Sb. Magistrát hlavního m sta 
Prahy, odbor kultury, památkové pé e a cestovního ruchu, v dopise ze dne 28. 4. 2016, . j. 
MHMP 752180/2016. V n m nedoporu uje prohlášení souboru za kulturní památku a uvádí, 
že posoudil kladn  návrh na odstran ní budovy . p. 325 na pozemku parc. . 480/2 a budovy 
bez . p. na pozemku parc. . 480/3 ve vydaných závazných stanoviscích, p edevším v 
závazném stanovisku  . j. S-MHMP 1629705/2015 ze dne 30. 10. 2015 a uvádí, že a koli 
toto stanovisko nebylo vydáno pro ú ely prohlášení dot ených nemovitostí za kulturní 
památku, zabývá se i kulturn  historickou a památkovou hodnotou ve shod  s vyjád ením 
NPÚ. Konkrétn  uvádí: „MHMP OPP a NPÚ ÚOP PR zde jasn  a podrobn  prokázaly, že 
hodnota dot ených nemovitostí není ani taková, aby bylo nutné v rámci existující územní 
památkové ochrany (památková zóna) trvat na jejich zachování.“ Dále stanovisko rozvádí: 
„Dot ené nemovitosti jsou projevem dobového architektonického a urbanistického pojetí 
výstavby ze 70. let 20. století. Jako takové jist  mají místo v rámci životní tv r í dráhy jejich 
autor  (V. Aulický, J. Eisenreich, I. Loos aj. Malátek) i vypovídající dokumentární hodnotu. 
Takovou hodnotu má však p ísn  vzato každá stavba a skute nost, že je ur itá stavba 
dokladem autorského vývoje i dobového stavu architektury a stavitelství, sama o sob  
nezakládá d vod pro její prohlášení za kulturní památku. Dle platného zákona musí spl ovat i 
kategorii významnosti. A tu dot ené stavby v kontextu území, kde se nacházejí, nespl ují. V 
kontextu mimo ádn  cenného a panoramaticky exponovaného území na rozhraní dvou 
významných památkov  chrán ných území, Pražské památkové rezervace a Památkové zóny 
Vinohrady, Žižkov, Vršovice, jsou z etelnou urbanistickou i architektonickou závadou. Jejich 
základní prostorová koncepce i hmotová kompozice nerespektují pro území typickou 
blokovou zástavbu ani stabilizované výškové hladiny. Vytvá í tak akontextuální komplex 
solitérních staveb, který rozrušuje typickou a jednozna n  patrnou hmotov  prostorovou 
blokovou zástavbu Vinohrad, která je jednu z hodnot, pro niž byla tato historizující tvr  
prohlášena památkovou zónou. Komplex staveb se negativn  propisuje i do panoramatických 
pohled , kde jeho budovy konkurují blízkému Národnímu muzeu, které je dominantou 
celom stského významu. Ze solitérního konceptu p evýšených budov se vymyká pouze 
budova dnešního Unimexu, p. 365 na pozemku parc. . 491/1, která se p imyká p ímo k 
budov  eskoslovenského rozhlasu a dotvá í svou úzkou bo ní fasádou uli ní frontu 
Vinohradské t ídy. I tato mén  nápadná budova je však zna n  akontextuální, nebo  je 
orientována pr elím do vnitrobloku a do jedné z nejvýznamn jších vinohradských ulic se 
otá í bo ní fasádou. Urbanistická koncepce, na jejímž základ  stavby vznikly, byla v domým 
pokusem p edcházející socialistické éry vytvo it okolo severojižní magistrály sérii 
novodobých dominant a m la rovn ž ideologický podtext ve snaze potla it i „p ekonat“ 
charakteristickou zástavbu ze staršího období. Širší urbanistický zám r nové výstavby 
sousedící i blízce související se severojižní magistrálou spo íval ve vložení tvarov  
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výrazných solitér  jako symbol  nové doby do historické blokové struktury. Základní koncept 
ešení byl p itom prioritn  zam en na radikální dopravní ešení, v tomto p ípad  severojižní 

magistrálu, protínající historické m sto, nikoliv na vlastní urbánní kompozici území, jímž tato 
dopravní stavba procházela. Z rozsáhlého zám ru byla realizována pouze ást v lokalitách Na 
Bojišti, dot ený areál Transgazu, budova Federálního shromážd ní i budova bývalého 
Rudého práva Na Florenci (odstran no, nahrazeno novostavbou Florentina). Tyto stavby byly 
zám rn  komponovány vzhledem k magistrále, tedy dopravní stavb  i dopravnímu spojení, a 
doslova „šly nap í “ dosavadní urbanistickou strukturou. Tímto svým pojetím jakéhosi 
„architektonického lemu“ dopravní stavby zcela pochopiteln  narušily historicky vzniklé 
urbanistické souvislosti a vazby ve všech územích, jichž se tato ad hoc naplánovaná zástavba 
dotkla. R zné m ítko, tvar, materiál i celkové uspo ádání dot ených objekt  bývalého 
Transgazu vnáší do vinohradské blokové struktury neuspo ádanost a neklid a ani prostranství 
mezi objekty se kv li r zným výškovým úrovním nestalo reáln  využívaným ve ejným 
prostorem. Jakkoliv se možnost dotvo it blok nabízela, nebyla v dom  využita, nebo  
vycházela z modernistické p edstavy kompozice odd lených komponovaných solitérních 
staveb, jak je ostatn  pro dobové architektonické a urbanistické cít ní p ízna né. Velmi 
problematické se jeví zejména kompozi ní a výškové dominanty tohoto souboru: oba v žové 
administrativní objekty. Ty jsou svými rozm ry a proporcemi stavbami, které jsou 
historickému prost edí zcela cizorodé. Ani budova p. 365, propisující se úzkou bo ní 
fasádou do Vinohradské ulice, však není natolik originálním nebo kontextuálním dílem, aby 
byla pro své kvality prohlášena za kulturní památku. Stavby nejsou rovn ž dochovány 
komplexn , dobové interiéry vesm s zanikly. Upravovány, by  se zna ným ohledem na 
p vodní ešení, byly i jejich fasádní plášt . Do jisté míry jsou tak stavby navržené na 
prohlášení za kulturní památku pouhou slupkou p vodního ešení.“ 

 

Na žádost Ministerstva kultury se v cí zabývala i Komise pro ochranu památkového 
fondu vzniklého ve 2. pol. 20. století, p i generálním editelství NPÚ, která doporu ila 
prohlášení souboru. V dopisu ze dne 15. 8. 2016, . j. NPÚ-310/50270/2016, kde se uvádí 
„Areál p edstavuje zna n  ojedin lý p íklad pokusu moderních architekt  ztvárnit ást 
vnit ního m sta moderním tvaroslovím, ale tak, aby p itom bylo dosaženo hodnot typických 
pro rostlé m sto. Z tohoto hlediska má areál velmi málo domácích obdob a zaujímá tedy 
d ležité místo v d jinách povále ného eskoslovenského urbanismu. ást tradi ního 
vinohradského bloku, jehož obvod dnes vyzna ují budovy eského rozhlasu a nové obytné a 
kancelá ské stavby naproti Národnímu muzeu, si architekti p edstavili jako terasovitou 
mikrokrajinu, z níž vystupují rozmanit  len né budovy pro provoz dispe inku a odborovou 
federaci. Vizi živého a zalidn ného prostoru, kam budou pasanti chodit do restaurace na 
terasách nebo do obchod  po celém areálu, zma il fakt, že od vnit ního m sta Transgaz 
odd lilo rameno Severojižní magistrály, p esto nemá takový pokus o nový, a  historií 
inspirovaný typ m stského prostoru v centru Prahy žádnou rovnocennou obdobu.“  

 

Ú astníci ízení byli dopisem Ministerstva kultury ze dne 12. 9. 2016 v souladu s § 36 
odst. 3 správního ádu informováni o tom, že již byly shromážd ny všechny podklady pro 
rozhodnutí a byli vyzváni, aby se vyjád ili jak k nim, tak ke zp sobu jejich zjišt ní, p ípadn  
navrhli jejich dopln ní v zákonem stanovené lh t . Této možnosti využili, dne 23. 9. 2016 se 
jejich zástupce seznámil se spisem.    

 

Ú astníci ízení vyjád ili sv j nesouhlas s prohlášením již v dopise ze dne 25. 12. 
2016, 17. 12. 2015 a 29. 6. 2016, kde informují o svém zám ru na míst  areálu postavit 
novostavby, které by rehabilitovaly urbanistickou strukturu území. Rovn ž zaslali adu 
vyjád ení k tomuto zám ru, která nahrazení souboru novostavbami podporuje: od  doc. Ing. 
Arch. Jakuba Ciglera, ing. Arch. Zde ka Lukeše, Doc. Ing. Arch. Pavla Halíka, CSc, Prof. 
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Ing. Arch. Martina Rajniše, Mgr. Patrika Líbala, Prof. Ing. Arch. Vladimíra Šlapety, Mgr. 
V ry Mülerové, Ing. Arch. Evy Ji i né, PhDr. Josefa Hole ka, vyjád ení NPÚ . j. NPÚ 
311/72/109/2015 a text závazného stanoviska OPP HMP .j. 1894248/2015. 

 

Své záv re né vyjád ení zaslali ú astníci ízení v dopise ze dne 6. 10. 2016. V n m 
op tn  poukazují na výše uvedená stanoviska NPÚ a OPP MHMP, vydaná k zám ru 
novostaveb na míst  stávajícího areálu, dále k nižší mí e autenticity staveb a p edevším k 
urbanistické kompozici: „Navrhované stavby nevznikaly jako v tšina staveb z období 
normalizace v proluce (nap íklad obchodní d m Kotva nebo Máj), ale na základ  demolice 
starší urbánní struktury. Expresivní tvarové ešení tak bylo vykoupeno drastickým úbytkem 
památkových hodnot. Základní prostorov -hmotová kompozice areálu Transgasu 
nerespektuje pro území typickou blokovou zástavbu Vinohrad ani výškové hladiny. Výrazn  
se uplat uje v panoramatických pohledech, kde konkuruje Národnímu muzeu. Heterogenní 
m ítko, tvar, materiál i celkové uspo ádání dot ených objekt  vnáší do blokové struktury 
neuspo ádanost a neklid. Pojetí celého souboru vychází z dobové brutalistické p edstavy 
v dom  akontextuální abstraktní kompozice solitérních staveb, jak je pro brutalistické 
architektonické a urbanistické cít ní p ízna né.“ K technickému ešení staveb souboru dopis 
uvádí: „Ani technické i technicko-konstruk ní ešení budov nezakládá d vod pro jejich 
prohlášení za kulturní památku, a to p edevším pro reáln  nikterak velké rozpony t chto 
staveb. Není známo, že by konstruk ní ešení t chto budov byla dávána za p íklad jinde než v 
oponovaném vyjád ení a byla publikována. V p ípad  slohového charakteru a estetického 
výrazu mohou být hodnoty (znovu)objeveny po letech. Technická ešení jsou však zpravidla 
zaznamenávána a popularizována ihned. Dovolíme si uvést dva p íklady technického ešení, 
které podle našeho názoru nejsou unikátní a vlastn  ani p íliš funk ní. Z toho d vodu 
nevytvo ila opakování hodný vzor pro jiné realizace. V textu navrhovatel  bylo v minulosti 
vícekrát zmín no, že stavba dispe inku unikátn  eší ochranu proti vibracím. Ochrana 
spo ívala ve vytvo ení kvádru (n kdy též navrhovateli nazývaného „levitujícího kamenného 
kv tu“) podep eného pouze ve 4 bodech, osazených mostními ložisky. To je v mostním 
inženýrství používané ešení, které sice eší ochranu proti vibracím v míst  tehdejšího 
sálového po íta e, nicmén  naopak znásobuje problém koncentrace zatížení (reakcí) do 
tunelové klenby. To je patrn  i d vod, pro  v tunelu za alo docházet vlivem poškození 
hydroizolace tunelu k pr sak m. Alternativním a spolehliv jším ešením mohlo být podep ení 
ve více bodech, se stejnými mostními ložisky, nebo p es pružnou gumovou vložku do 
zdvojené základové desky. Nap tí ze stavby by se tak výrazn  snížilo a odleh ilo namáhané 
tunelové konstrukci. Ochrana proti vibracím naopak v bec není ešena ve v žové ásti, p i 
pr jezdu  vlak  tunelem je v nižších podlažích tento jev (ot esy, hluk) velice patrný a 
nep íjemný. Dalším rozporuplným p íkladem je vychvalovaná nosná superkonstrukce v žové 
ásti, kterou lze nazvat „unikátní“ snad jen proto, že je tak zásadn  nevyhovující pro daný 

ú el, že nikdo rozumný to už rad ji na jiných stavbách neopakoval. Flexibilitu moderních 
kancelá í lze zajistit i jinak než vysoce tepeln  vodivými neizolovanými ocelovými 
Vierendelovými nosníky na výšku typického podlaží, vytaženými skrz zasklení mimo 
obvodový pláš  na v exteriéru umíst né svislé ocelové sloupy. Toto ešení totiž p ináší 
ne ešitelné detaily, masivní úniky tepla, problém kondenzace, špatné mikroklima v 
kancelá ích, nehospodárné využívání zdroj  energie a v neposlední ad  zbyte né zatížení 
konstrukce vlivem st ídání teplot. Dle dostupných archivních údaj  se s tímto problémem 
snažil tehdejší vlastník, federální ministerstvo paliv a energetiky, n co d lat, ale 
bezvýsledn .“ 

 

Na základ  vyhodnocení shromážd ných podklad  vydalo Ministerstvo kultury 
p ezkoumávané rozhodnutí .j. MK 74500/2016 OPP, sp. zn. MK-S 13678/2015 OPP ze dne 



 8 

30. 11. 2016 (právní moci nabylo dne 27. 12. 2016), kterým dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona . 
20/1987 Sb. neprohlásilo soubor Transgaz za kulturní památku, což od vodnilo takto:   

 

„B hem hodnocení Ministerstvo kultury konstatovalo, že jde vskutku o neobvyklé dílo 
architektury 70. let v echách, které odráží dobový stylový pluralismus. S tímto 
od vodn ním ostatn  bylo ízení o prohlášení souboru zahájeno. Po prozkoumání všech 
dalších aspekt  památkové hodnoty souboru ovšem je zjevné, že zastánci prohlášení souboru 
z ad odborné ve ejnosti p ehlíží zjevné nedostatky souboru, jež nejsou zavin ny jeho tv rci 
(architekti Loos, Malátek a Aulický), nýbrž nekontextuálním uvažováním urbanismu 60. – 70. 
let. Spo ívají p edevším v jeho urbanistickém za len ní ( i spíše neza len ní) do organismu 
m sta. Zopakujme zde, co vedlo k dnešní podob  souboru: p vodní koncepce areálu 
vycházela z projektu II. etapy Severojižní magistrály, která m la být vedena po estakád  v 
širokém pruhu nad Muzeem. ada m stských blok  až k Nuselskému mostu m la být 
zbourána a m la být nahrazena výstavbou nových solitérních budov podél celé trasy. Tomuto 
zám ru m l být ob tován i architektonicky hodnotný funkcionalistický inžovní d m na 
Vinohradské . p. 343 (tzv. Žá ek). Na tuto urbanistickou vizi navazoval p vodní projekt 
administrativního centra pro pražské plynárny arch. Loose a Malátka z roku 1966. V roce 
1967 byl spušt n do provozu plynovod „Bratrství“, kterým p es do SSR za al proudit 
sov tský zemní plyn. Na spušt ní navazovala výstavba tranzitního plynovodu, kdy se SSR 
stalo p epravcem sov tského plynu do tehdejšího západního N mecka a v této souvislosti 
došlo ke zm n  ur ení areálu pro ú ely úst edního dispe inku tranzitního plynovodu 
(Transgaz), s kancelá emi pro ministerstvo paliv a energetiky a budovou Sv tové odborové 
federace, který do základní kompozice zapojil i stavbu s dvojici v ží z Loosova a Malátkova 
p vodního návrhu. Projekt byl zamýšlen jako „živá p ší k ižovatka“, s dvouúrov ovým 
obchodním parterem, která m la být p ístupná ze široké plochy pod estakádou. První zm nou 
urbanistického konceptu tedy byla zm na využití – z dispe inku pražských plynáren na 
dispe ink tranzitního plynovodu, sídlo ministerstva paliv a energetiky a pobo ky Sv tové 
odborové federace, nesoucí s sebou d raz na reprezentaci. Areál m l být otev en sm rem ke 
k ižovatce Legerova a Vinohradská, s tím, že Vinohradská t ída m la být p ší zónou, 
osázenou alejemi strom . Další významnou zm nou konceptu byla skute nost, že byl opušt n 
koncept umíst ní magistrály na estakád , který by zni il adu hodnotných blok  obytných 
budov. Architektonicky hodnotný d m Vinohradská 343 byl tedy zachován, ale areál 
Transgazu na n j nijak nenavazuje, nebo  od po átku po ítal s jeho zbo ením, byl 
komponován jako pohledov  i provozn  otev ený sm rem ke k ižovatce Legerova – 
Vinohradská, což se nikdy nenaplnilo. Poslední významnou zm nou je novostavba budovy z 
90. let na trojúhelníkovém p doryse mezi ulicemi Rubešova a Legerova, která definitivn  
pohledov  odd lila areál, jenž m l být základní pohledovou dominantou od magistrály, 
jedním z významných lánk  volného et zce novostaveb podél magistrály. Areál se stal pro 
své okolí tém  uzav eným sv tem bez živého d ní. Doc. Halík ve svém vyjád ení výstižn  
charakterizuje problemati nost urbanistického ešení areálu: „Co se týká architektonické 
hodnoty staveb, byla na svou dobu dobrá. Projektovali je tehdy mladí architekti Malátek, 
Loos, Aulický, inspirovaní anglickým brutalismem. Podléhali, jak bylo v 60. letech zvykem 
nejen u nás, ale v celé Evrop , antiurbanistickému konceptu, to znamená, že odmítali systém 
tradi ní blokové zástavby, na jehož principech byly Královské Vinohrady a ostatní pražské 
tvrt  postaveny. Nahrazovali ji samostatnými stavebními t lesy, což odpovídalo programu 

funkcionalistické moderny, jakoby jejich výstavba neprobíhala v srdci velkom sta, ale na 
zelené louce. V tomto urbanistickém kontextu spo ívá dnes jejich slabina, takže v sou asných 
ekonomických podmínkách i v podmínkách velkom stského provozu za íná jejich funk ní a 
urbanistická hodnota upadat.“ Pohled Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 
2. pol. 20. století je nep esv d ující, vykazuje zúžení, dané specializací na ur itý dobový 
výsek, kdy se komise nevypo ádává se slabinami areálu. Hodnoty „typické pro rostlé m sto“ 
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(jak uvádí komise) v areálu nenajdeme, naopak, monumentální stavby spolu s množstvím 
terénních bariér odrazují od oživení a zalidn ní parteru. Skute nost je taková, že Vinohradská 
t ída, a koli je rovn ž odd lena Severojižní magistrálou od vnit ního m sta a je nadto pln  
frekventovaná automobilovým a tramvajovým provozem, p esto pulzuje p ším životem 
m sta, parter je plný obchod  a restaurací, s výjimkou areálu Transgaz, který je typickým 
produktem urbanismu 60.-70. let 20. století. Tehdy se pohlíželo na architekturu století 19. 
jako na mén  hodnotnou a prosazovaly se všude ve sv t  vize radikálních „moderních“ 
vstup  architektury do zastav ného prost edí bez snahy o kontextuální provázanost. V tomto 
konkrétn  ešeném míst  byla podle t chto princip  radikální intervence projektována nejen 
severojižní magistrála, ale i p estavby a nástavby budovy plodinové burzy pro pot eby 
Národního shromážd ní (inspirovaná pravd podobn  budovou FBI ve Washingtonu), v 
t sném sousedství historických budov Národního muzea a Státní opery, které se staly pouhou 
kulisou výhled  z novostavby. Na tyto urbanistické chyby navazuje areál Transgaz, nemírní 
je, nýbrž se snaží potvrdit jejich oprávn nost. Jde o urbanistické postupy, které jsou dávno 
p ekonané, nebo  neosv d ily svou životaschopnost. Nadhodnocení urbanistických kvalit 
souboru v n kterých shromážd ných podkladech jsou zjevné i v návrhu KZSP, který dokonce 
hovo í o „ojedin lé realizaci postmoderního urbanismu“, aniž by toto tvrzení doložil. 
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 vyzna uje 
se eklektickým využitím starších stylových forem, ty bychom ovšem v areálu Transgaz 
hledali marn . Dále se ministerstvo zamýšlelo nad hodnotami architektonického, 
konstruk ního a technického ešení. Je nesporné, že architektonicky nejzajímav jším je 
ztvárn ní budovy, ur ené pro provoz po íta e, tedy prost ední budovy ve tvaru kvádru na 
mohutné betonové podnoži, který svou hmotovou kompozicí v dom  navazuje na kvádr 
nástavby budovy Národního shromážd ní, nyní Národního muzea. Drobný detail žulových 
kostek zasazených do betonového plášt  kvádru budov  nejen p idává pot ebnou hmotnost (z 
hlediska nežádoucích vibrací po íta ových sál ), zárove  dává drobný detail fasádám 
objemov  monumentální stavby. Budova pro Sv tovou odborovou federaci vyznívá ve svém 
„útlosti“ a prosklení velmi odhmotn n  a svojí elegancí navazuje plynule na kontext 
Vinohradské t ídy.  Vtipnost nepostrádají ani prvky, upomínající na trouby plynovodu – tedy 
roury, v nichž jsou umíst ny spojující chodby dvou budov a zábradlí ve ejného prostoru 
piazzety. Toto odleh ení a hravost však neposta ují k zapojení areálu do okolního života. 
Samotné piazzety se svými mnoha výškovými úrovn mi a adou schodiš  tvo í nep íznivou 
bariéru pro p ší, prostor nevybízí k zastavení, ale ani k prostému pr chodu. Konstruk ním a 
technickým ešením vyniká p edevším budova pro po íta e. Toto ešení je d myslné, zárove  
však i zna n  riskantní, jak podrobn  uvádí ú astník ízení výše. Z výše uvedených d vod  
Ministerstvo kultury dosp lo k záv ru, že architektonické kvality souboru nevyvažují jeho 
závažné urbanistické nedostatky. Proto p edm tný soubor  nespl uje podmínky pro prohlášení 
v ci za kulturní památku ve smyslu ustanovení § 2 zákona . 20/1987 Sb.“ 

 

Výše citované rozhodnutí Ministerstva kultury bylo následn  napadeno podn ty 
k provedení p ezkumného ízení. Konkrétn  se jedná o podn t ze dne 15. 2. 2017, který podal 
Národní památkový ústav, generální editelství, dále podn t ze dne 5. 2. 2017 (dopln n 
podáním ze dne 26. 2. 2017), který podal Klub Za starou Prahu, z.s. a podn t ze dne 9. 1. 
2017 (dopln n podáním ze dne 4. 2. 2017), který podal MUDr. Filip Fencl, Ph.D. 

 

Národní památkový ústav, generální editelství (dále též „NPÚ G “), v podn tu ze 
dne 15. 2. 2017 uvádí následující: 
 

„NPÚ G  se obrací na pana ministra s žádostí o zahájení p ezkumného ízení podle § 
95 a násl. správního ádu, nebo  lze mít d vodn  za to, že rozhodnutí ministerstva ve v ci 
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neprohlášení souboru budov Transgaz za kulturní památku bylo vydáno v rozporu s právními 
p edpisy. NPÚ G  spat uje v postupu ministerstva porušení základních zásad innosti 
správního orgánu stanovených § 2 odst. 4 a § 3 správního ádu, podle kterých je správní orgán 
povinen zjistit stav v ci, o n mž nejsou d vodné pochybnosti, dbát, aby p ijaté ešení bylo v 
souladu s ve ejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného p ípadu. V od vodn ní 
rozhodnutí ministerstvo d sledn  neuvedlo podklady pro vydání rozhodnutí ani úvahy, 
kterými se ídilo p i jejich hodnocení a p i výkladu právních p edpis , jak stanovuje § 68 
odst. 3 správního ádu. Z od vodn ní rozhodnutí vyplývá, že ministerstvo nezjistilo všechny 
okolnosti d ležité pro ochranu ve ejného zájmu v rozporu s § 50 odst. 3 správního ádu. 
Ministerstvo nezjistilo sou asný stav poznání kulturn  historických hodnot souboru budov 
Transgaz. Nev novalo náležitou pozornost stanovisku Komise pro ochranu památkového 
fondu vzniklého ve 2. polovin  20. století, p sobící jako poradní orgán generální editelky 
Národního památkového ústavu, a koli si toto odborné stanovisko v pr b hu správního ízení 
samo vyžádalo. Ministerstvo v od vodn ní svého rozhodnutí neuvedlo tento podstatný 
podklad pro rozhodnutí v náležitém rozsahu, ani úvahy, kterými se ídilo p i jeho hodnocení. 
V od vodn ní rozhodnutí o neprohlášení souboru budov Transgaz za kulturní památku nejsou 
uvedeny následující podstatné ásti stanoviska Komise pro ochranu památkového fondu 
vzniklého ve 2. polovin  20. století. 

 

„Soubor objekt , ozna ovaný souhrnn  jako areál „Transgaz“... považujeme za p íklad 
mimo ádn  kvalitní brutalistní architektury u nás, dochovaný s vysokou mírou autenticity a 
nemající v eské republice mnoho obdob, a jako takový za hodný památkové ochrany. Níže 
uvádíme vý et hlavních ochrany hodných památkových hodnot, které jsme v areálu shledali a 
které nás vedou k uvedenému záv ru. 

 

1. Hodnota urbanistického ešení - Areál Transgaz, dokon ený v roce 1978, se dnes 
skládá z patrové budovy pro ob í po íta  p i Vinohradské t íd , ze dvou šestipatrových 
v žových kancelá ských budov p i ímské ulici a z úzké sedmipatrové budovy SOF 
p i len né ke štítovým zdím bloku eského rozhlasu. P vodní návrh vzešel z architektonické 
sout že již v roce 1965 (auto i Ivo Loos a Jind ich Malátek), realizován byl v 70. letech po 
redukci programu upravený návrh stejného autorského týmu, dopln ného o architekty 
Václava Aulického a Ji ího Eisenreicha.... P ipomínáme, že areál se nachází v urbanisticky 
složité oblasti, definované na jedné stran  blokovým urbanistickým zastavovacím schématem 
Vinohrad 19. století, zárove  však také fenoménem železnice a hlavního nádraží, 
monumentální stavbou Národního muzea a brutalistní stavbou Federálního shromážd ní, 
p edstavující, podobn  jako areál Transgazu, vrchol brutalistní architektury v Praze. Areál 
tvo í zám rný p ed l mezi blokovou zástavbou Vinohrad, rozvoln nou monumentalitou 
Federálního shromážd ní a Národního muzea a volným prostorem magistrály i nad 
železni ními tunely naproti – trojice budov tak v souhrnu ned liteln  zhmot uje zárove  
uzav ení bloku, impozantní modernistický solitér i dobov  poplatné sklen né dvouv ží. V 
tomto ohledu se situace ani p es nerealizovaný koncept dvouúrov ové magistrály a 
velkorysého ve ejného prostoru od sedmdesátých let dodnes nezm nila. V tomto kontextu 
vyznívá zp sob dopln ní bloku Transgazem jako pozoruhodn  inven ní a osobitý. Pro blok 
totiž m že být v n kterých p ípadech d ležit jší ne jeho d sledné fyzické vypln ní stavebním 
objemem, ale pouze jeho vymezení jako jasného abstraktního urbánního prostoru. 

 

2. Hodnoty architektonického ešení a stylového ztvárn ní - Z architektonického 
pohledu pat í soubor Transgaz k t m n kolika ojedin lým, u nichž zvít zil osobitý pohled a 
úsilí autor , tj. u kterých se poda ilo vymanit z okov  centráln  ízeného hospodá ství a 
vytvo it nezam nitelnou architekturu - a  už v urbanistickém m ítku (viz výše), v unikátním 
konstruk ním ešení, autorsky spjatém se sousední památkov  chrán nou budovou 
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Federálního shromážd ní (viz statik Kozák) a p edevším ve výrazu exteriér  a interiér . Areál 
p edstavuje architektonicky silný a odlišný projev, typický pro 2. polovinu 60. a následná 70. 
léta, p ízna ný svým technicistním a brutalistním výrazovým slovníkem. Výraz z eteln  
autorsky interpretuje nápl  i konstrukci (p iznaná nosná struktura, motiv „rovnováhy“ nad 
tunely, opakující se motiv „potrubí“ atd.) a harmonicky je spojuje s aktuálním konceptem 
pozdního modernismu (revidovaný mezinárodní styl, resp. „ esky humanizovaný“ 
brutalismus, s v tším d razem na lidské m ítko, výtvarnost, materiál a technicistní detaily). 
V mnoha ástech areálu Transgazu se tak setkáváme s nezvyklými architektonickými i 
konstruk ními ešeními (využití kovových trub k vytvo ení specifických architektonických 
prvk  (zábradlí, p echod z jednoho objektu do druhého), záv sových fasád rytmizovaných 
kovovými nosníky, oplechování horních podlaží v žových objekt , sklen ných fasád bo ního 
k ídla nebo betonových prvk  (kašna)), která v tehdejší eské architektu e nemají z etelný 
prot jšek a jsou velmi kvalitn  a zajímav  ztvárn ná v p sobivé objemové konfiguraci. Areál 
ve výsledném estetickém ú inku propojuje drsný brutalismus s technicistní estetikou a soubor 
budov p sobí celistv . U v žových kancelá ských budov kladli architekti d raz na hmotu 
jejich ocelových skelet  a na plastické tvarování jejich kovových korun. V nízkém objektu 
centrálního po íta e, obloženého kamennými kostkami, se architekti snažili vyjád it 
myšlenku t žkého t lesa levitujícího v prostoru. Úzký d m SOF naopak vyznívá jako 
p edch dce transparentního minimalismu. Atmosféru celého areálu dotvá í technicistní design 
interiér , ve zna né mí e zatím zachovalých, jejich podrobné popsání však musí být 
p edm tem dalšího pr zkumu. 

 

3. Hodnota technického a konstruk ního ešení - Mezi památkovými hodnotami areálu 
zaujímá významné místo unikátní konstruk ní ešení objekt , jehož autorem je, stejn  jako v 
p ípad  sousední památkov  chrán né budovy Federálního shromážd ní, bratislavský statik 
Juraj Kozák. Náro ná konstruk ní ešení slouží jak k vyjád ení architektonického zám ru, tak 
i specifickým technickým požadavk m. Za všechny uvádíme technické ešení obdélné desky 
úst edny dispe inku, jakoby levitující hmotný kvádr, podep ený díky d myslné konstrukci 
Juraje Kozáka pouze ve ty ech bodech z d vodu ochrany výpo etní techniky proti vibracím 
od vlakové dopravy v železni ních tunelech, nacházejících se pod objektem. Jako ochrana 
proti hluku a vibracím sloužil rovn ž funk ní izola ní pláš  s povrchem vytvo eným z b žn  
dostupných dlažebních kostek. 

 

4. Hodnota stá í a autenticity - Pro prohlášení areálu „Transgaz“ za kulturní památku 
hovo í rovn ž vysoká míra autenticity, ve které se do dnešní doby dochoval. A to jak ve 
smyslu autentické výpov di o dob , ve které tento soubor vznikl a jehož kulturu a hodnoty 
výmluvn  vyjad uje (což je považováno za úst ední motiv a cíl institutu kulturní památky), 
tak i ve smyslu míry uchování p vodní stavební materie a výrazu, v emž Transgaz 
p edstavuje p ímo vzorový p íklad. V nedot eném stavu se dochovalo urbanistické len ní, 
parter, pláš  i interiéry vstupních hal a komunika ních koridor . Situace, která p i vhodném 
režimu památkové ochrany nabízí kultivovanému majiteli dostate né možnosti pro celkovou 
rehabilitaci a nové využití. Po d kladném prostudování areálu souhrnn  ozna ovaného jako 
„Transgaz“ a na základ  vyjád ení len  Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého 
ve 2. polovin  20. století, poradního orgánu Národního památkového ústavu, generálního 
editelství, Vám doporu ujeme prohlásit tento soubor objekt  za kulturní památku." 

 

Obdobn  je v od vodn ní rozhodnutí ministerstva redukován další podstatný podklad, 
a to vlastní návrh na prohlášení souboru budov Transgaz za kulturní památku, který podal 
Klub Za starou Prahu. Ministerstvo v od vodn ní neuvedlo a nevyrovnalo se s památkovou 
hodnotou areálu, jež byla popsána v ásti C návrhu. Nev novalo pozornost ani dalším 
d ležitým informacím, na které Klub Za starou Prahu upozornil, nap .: „V materiálu Územn  
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analitické podklady hl. m. Prahy ÚRM z roku 2007 byl areál Centrálního dispe inku Transgas 
jmenován v kapitole 3 Architektonicky významné stavby kategorie A, tj. v p ehledu 
významných architektonických objekt  nejvyšší kategorie, které si p i navrhování zm n 
územního plánu zasluhují obzvláštní respekt... Na projektu Transgasu se výrazn  podíleli 
architekti Ivo Loos a Jind ich Malátek, kte í spolu se socha em Olbramem Zoubkem navrhli 
p vodní hrob Jana Palacha na Olšanských h bitovech a angažovali se v politickém d ní 
Pražského jara i v jiných ohledech. Jejich dílo proto nemohlo být publikováno v odborných 
asopisech normaliza ní éry (o tom viz v stník Za starou Prahu LXIII, 2013, . 1, s. 16-18). 

Vzdor této normaliza ní cenzu e se areál Transgasu stal dílem asto uvád ným v odborné 
literatu e o povále né architektu e a odborníci na toto období se shodují na jeho vysokých 
kvalitách (viz Prameny a literatura). Doc. Radomíra Sedláková zahrnula tento komplex mezi 
architektonicky hodnotné objekty a soubory v nejvyšší kategorii A. Areál byl nov ji 
publikován mj. v knize Slavné stavby Prahy 2 v lánku Petra Kratochvíla (s. 255-258).“ 

 

V návrhu na prohlášení souboru budov Transgaz za kulturní památku Klub Za starou 
Prahu uvedl seznam pramen  a literatury a následn  v dopln ném podání poskytl ministerstvu 
„Soupis referencí k areálu budov plynárenského dispe inku Transgas a ministerstva paliv a 
energetiky v knižní a asopisecké produkci 1966-2015“. A koli je správní orgán podle § 50 
odst. 3 správního ádu „povinen zjistit všechny okolnosti d ležité pro ochranu ve ejného 
zájmu“, kulturn  historické hodnoty souboru budov Transgaz popsané v odborné literatu e 
ministerstvo nezjistilo, jak je z ejmé z od vodn ní rozhodnutí, v n mž související knižní a 
asopiseckou produkci jako podklad pro rozhodnutí ani nezmínilo. Odborná literatura je ve 

správním ízení, jež se týká prohlášení v ci za kulturní památku, neopomenutelným 
podkladem pro rozhodnutí. Odborná literatura a stanoviska sou asných p edních odborník , 
zejména prof. PhDr. Rostislava Šváchy, CSc. a Doc. Ing. arch. Petra Vorlíka, PhD. jasn  
prokazují existenci památkových hodnot souboru budov Transgaz, pro které m l být tento 
ojedin lý soubor prohlášen za kulturní památku. Rozhodnutí ministerstva o neprohlášení není 
v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, podle 
n hož ministerstvo prohlašuje za kulturní památky v ci nemovité a jejich soubory, „které jsou 
významnými doklady historického vývoje, životního zp sobu a prost edí spole nosti od 
nejstarších dob do sou asnosti, jako projevy tv r ích schopností a práce lov ka z 
nejr zn jších obor  lidské innosti, pro jejich hodnoty revolu ní, historické, um lecké, 
v decké a technické“. Argumenty od vod ující prohlášení souboru budov Transgaz za 
kulturní památku shrnuje prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. v záv ru svého vyjád ení ze dne 
14. 7. 2016 následovn : 

 

„1. Areál Transgasu p edstavuje ojedin lý pokus navodit moderními 
architektonickými prost edky dojem tradi ního rostlého m sta. Z tohoto hlediska má areál 
velmi málo domácích obdob a zaujímá tedy d ležité místo v d jinách povále ného 
eskoslovenského urbanismu.  

 

2. Stylové ztvárn ní jednotlivých budov areálu se vyzna uje vysokou architektonickou 
úrovní a osobitým rukopisem. 3. Pro vyjád ení svých zám r  architekti použili konstrukce 
unikátní z technického hlediska. Ze všech t chto d vod  rozhodn  doporu uji prohlásit areál 
Transgasu za kulturní památku.“ 

 

NPÚ G  v souvislosti s p edm tným správním ízením ministerstva p ipomíná právní 
v ty z rozsudk  Nejvyššího správního soudu . j. 6 A 106/2002-81 ze dne 28. 4. 2004 a j. 4 
As 47/2008-97 ze dne 30. 1. 2009: „Ve ejný zájem prohlášení v ci za kulturní památku je 
obecn  vymezen v ustanovení § 1 zákona o státní památkové pé i, podle n hož stát chrání 
kulturní památky jako nedílnou sou ást kulturního d dictví lidu, sv dectví jeho d jin, 
významného initele životního prost edí a nenahraditelné bohatství státu. „Je-li dostate n  
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prokázána existence památkové hodnoty konkrétního objektu (tedy vykazuje-li vskutku znaky 
kulturní památky, definované zákonem), musí ve ejný zájem na jeho ochran  p evážit nad 
soukromým zájmem jeho vlastníka.“ Podle stanoviska Nejvyššího správního soudu pat í mezi 
základní principy správního rozhodování „úplnost, resp. dostate ná od vodn nost rozhodnutí 
správního orgánu, které v kone ném d sledku vyvolají i jeho p esv d ivost“. Jak je z ejmé z 
výše uvedeného, rozhodnutí ministerstva o neprohlášení souboru budov Transgaz za kulturní 
památku tento základní princip správního rozhodování postrádá. 

 

NPÚ G  se domnívá, že lze d vodn  pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s 
právními p edpisy, a to konkrétn  se zákonem o státní památkové pé i (§ 1 a § 2) a správním 
ádem (§ 2 odst. 4, § 3, § 50 odst. 3 a § 68 odst. 3). Z uvedeného d vodu se obrací na pana 

ministra s žádostí, aby z moci ú ední zahájil p ezkumné ízení a rozhodnutí vydané v rozporu 
s právními p edpisy zrušil. Soubor budov Transgaz je významným dokladem povále né 
eskoslovenské architektury, vyzna ující se osobitou tv r í schopností p edních architekt  a 

technik  a mající mimo ádné hodnoty historické, um lecké a technické. Národní památkový 
ústav je p esv d en, že ministerstvo p i novém projednání v ci zjistí všechny okolnosti 
d ležité pro ochranu ve ejného zájmu a soubor budov Transgaz za kulturní památku 
prohlásí.“ 

 

Klub Za starou Prahu, z. s. v podn t ze dne 5. 2. 2017 (dopln n podáním ze dne 26. 2. 
2017), uvádí následující: 

 

„Tímto podáváme podle § 94–99 zákona . 500/2004 Sb. ze dne 24. ervna 2004, (dále 
jen „správního ádu“), podn t k p ezkumu Rozhodnutí MK R z 30. 11. 2016 j. 
MK74500/2016 OPP; spis. Zn. MK-S13678/2015 OPP (dále jen „rozhodnutí“ nebo 
„p edm tné rozhodnutí“), kterým nebyl prohlášen za kulturní památku soubor budovy 
Transgas v ulicích Vinohradská a ímská v Praze 2, které podle našeho názoru nebylo 
vydáno v souladu s § 3 a s § 2 odst. 4 správního ádu. 

 

1. Rozhodnutí je v rozporu s § 3 správního ádu, který stanoví správním orgán m 
povinnost postupovat tak, aby byl zjišt n stav v ci, o n mž nejsou d vodné pochybnosti. 
Rozhodnutí p esv d iv  nedoložilo, že p edm tný soubor nespl uje definici kulturní památky 
podle § 2 odst. 1 písm. a) a § 2 odst. 2 Zákona o státní památkové pé i (dál jen „památkového 
zákona“), tedy to, že budovy nejsou „významnými doklady historického vývoje, životního 
zp sobu a prost edí spole nosti od nejstarších dob do sou asnosti, jako projevy tv r ích 
schopností a práce lov ka z nejr zn jších obor  lidské innosti, pro jejich hodnoty revolu ní, 
historické, um lecké, v decké a technické.“ Nejsou podle rozhodnutí proto, že 
„architektonické kvality souboru nevyvažují jeho urbanistické nedostatky.“ (s. 9) Samotné 
toto „vyvažování“ hodnot je svévolné a nezakládá se na definici památky z památkového 
zákona – každá z nich by sama sta ila k napln ní této definice. Architektonické hodnoty 
souboru rozhodnutí nezpochyb uje. V interpretaci urbanistických hodnot rozhodnutí zleh uje 
názor i samu kompetenci odborné „Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 2. 
polovin  20. století“ p i generálním editelství NPÚ (str. 6) a sou asn  pln  p ejímá vyjád ení 
pražského pracovišt  NPÚ a OPP MHMP a p edevším (z principu nikoliv nestranná) 
stanoviska ú astník  ízení (tedy vlastník  p edm tného souboru a pozemk ) – a jimi 
dodaných posudk . Tato vyjád ení jsou však v rozporu s tím, že p edm tný soubor je sou ástí 
památkové zóny „Vinohrady, Žižkov, Vršovice“, dané Vyhláškou hl. m. Prahy 10/1993, v níž 
jsou podle l. 3, bodu b Vyhlášky p edm tem ochrany „urbanistická struktura, uli ní interiéry 
spolu s povrchy komunikací (…), charakter objekt  a pozemk , architektura objekt  a jejich 
exteriéry, ve ejné interiéry v etn  emeslných a um lecko emeslných prvk “, s ímž se 
rozhodnutí nijak nevypo ádává. Nad rámec tohoto podn tu je t eba uvést, že zmín ná 
vyjád ení jsou interpretací zcela ahistorickou, odsuzující p edm tný soubor staveb za to, že 
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byl koncipován jako sou ást tehdejší urbanisticko-dopravní koncepce, kterou je dnes již 
obecn  uznána za nesprávnou, a že tato n kdejší, nikdy nenapln ná koncepce sama není 
p edm tem návrhu na prohlášení za kulturní památku. Zákonem požadované kritérium 
významnosti, které soubor coby „reprezentativní i technologické zázemí nadnárodního 
hospodá ského projektu“ podle návrhu na prohlášení za památku napl uje, p i tom rozhodnutí 
nijak nereflektuje. 

 

2. Rozhodnutí je v rozporu s § 2 odst. 4 správního ádu, který stanoví správním 
orgán m povinnost dbát na to, aby p ijaté ešení bylo v souladu s ve ejným zájmem a aby 
odpovídalo okolnostem daného p ípadu, jakož i na to, aby p i rozhodování skutkov  shodných 
nebo podobných p ípad  nevznikaly ned vodné rozdíly. Skute nost, že uplat ování 
památkového zákona prohlášením v cí za památku je v souladu s ve ejným zájmem, patrn  
nebude zpochybn na ani správním orgánem, který rozhodnutí vydal.1 Rozhodnutí však 
vytvá í ned vodný rozdíl s rozhodnutím téhož orgánu j. 15492/99 ze dne 1. 6. 2000, kterým 
byla pro své architektonické kvality za památku prohlášena nedaleká budova sn movny 
Federálního shromážd ní ( íslo rejst íku ÚSKP 50330/1-2264). Ta byla sou ástí téže 
p ekonané urbanisticko-dopravní koncepce a samo p edm tné rozhodnutí ji ozna uje za 
„urbanistickou chybu“ na niž „navazuje areál Transgaz“. 

 

Dle § 42 správního ádu zárove  žádáme o podání informace o tom, zda bylo 
p ezkumné ízení zahájeno. Zárove  Vás, Vážený pane minist e, jako p íslušný správní orgán 
žádáme, abyste v p ípad  jeho zahájení právní ú inky p edm tného rozhodnutí na základ  § 
95 ods. 5 správního ádu pozastavil.“ 

 

 Podáním ze dne 26. 2. 2017 Klub Za starou Prahu, z. s. doplnil sv j podn t ze dne 5. 
2. 2017 takto:   

 

„Jako zvláštní dopln ní našeho podn tu Vám zasíláme dva názory odborník  ze 
zahrani í, kte í se zam ují na moderní architekturu a jsou též obeznámeni s historií eské 
architektury 20. století. Cht li bychom tak zd raznit, že naše ( eské) aktivity projevující 
zájem i lhostejnost v i architektu e mladšího historického období jsou sledovány a 
hodnoceny o ima sv ta. Oba dopisy p ikládáme v originální verzi i v p ekladu.“ 

 

První dopis ze dne 9. 2. 2017 napsal Prof. Arch. Domenico Chizzoniti, Ph.D. 
Associate Professor, Dept. Architecture - Built environment - Construction engineering 
Politecnico di Milano - Piazza Leonardo Da Vinci 32, 20133 Miláno, Itálie. Domenico 
Chizzoniti absolvoval v roce 1996 na Politecnico di Milano. Titul PhD v oboru 
architektonické kompozice získal v roce 2001 na IUAV v Benátkách. Od roku 1996 p sobí 
jako pedagog na Kated e architektury a designu na Ústavu stavitelství Polytechniky v Milán  
a dále na univerzit  v Parm . Sv j výzkum v nuje zejména teorii architektonického 
navrhování, a své poznatky úsp šn  uplat uje i v designérské praxi. Je mj. autorem publikací 
Domenico Chizzoniti - Josef Go ár, Memoria della tradizione e poetica d'avanguardia, Napoli 
2008. Domenico Chizzoniti - Carlo Aymonino,Teoria dell'Architettura, Napoli 2012. 
Domenico Chizzoniti – Lucia Monica – Guido Canella, Sulla composizione architettonica e 
sui progetti, Milano 2003. Domenico Chizzoniti, L'altra idea di Parigi, Cuneo 2007. 
Domenico Chizzoniti, Ideologia e Iconologia. Architettura e Rivoluzione, Napoli 2008. 

 

„Zbyte ný akt destrukce. Ve chvíli, kdy se bourají velké moderní památky a kdy 
pomalu kon í doba velkých sociáln -demokratických režim , a spolu s ní myšlenka 
architektury pro ve ejnost, m li bychom se ptát, zda nemáme i jinou možnost budovat kapitál, 
než profitovat na destrukci našeho historického a kulturního d dictví. Samotná stavba je 
osobním majetkem, ale architektura pat í všem. Dnešní architektura je nástrojem kapitálu, 
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napomáhá jeho zám ru, a tím h eší na své spole enské poslání. Spole enský význam 
architektury totiž nespo ívá ani tak v její funkci a využití, ale hlavn  a p edevším v její 
jedine né schopnosti vyjád it kulturní, um leckou, ba dokonce etickou vysp lost spole nosti. 

eská republika má tu est spravovat jednu z nejd ležit jších sou ástí moderního a 
sou asného architektonického d dictví. Budovy Transgasu v Praze p edstavují neocenitelnou 
hodnotu a sou ást tohoto moderního d dictví.“ 

 

Druhý dopis ze dne 14. 2. 2017 napsala Ana Milja ki, Ph.D., Associate Professor of 
Architecture, Massachusetts Institute of Technology v Cambridge. Ana Milja ki, Ph.D. je 
autorkou práv  vyšlé publikace Czech Architecture for the Socialist Lifestyle 1938-1969 
( eská architektura pro socialistický životní styl). Ana Milja ki, Czech Architecture for the 
Socialist Lifestyle 1938-1969, New York 2017. www.routledge.com/9781138208179 Ana 
Milja ki je absolventkou oboru d jiny a teorie architektury na Harvardské univerzit , kde 
následn  vedla seminá e a p ednášky. Další pedagogické zkušenosti získala na Kolumbijské 
univerzit  a City College v New Yorku. V sou asnosti p sobí jako kriti ka a pedagožka na 
Massachusetts Institute of Technology v Cambridge, kde vyu uje teorii a d jiny architektury 
a designu. Ve svém výzkumu se v nuje roli architektury a architekt  st ední Evropy v období 
studené války a dále postmoderním teoriím v dob  pozdního socialismu, stejn  jako tendencí 
sou asné architektonické produkce. V roce 2014 byla spolu s Evou Frank i Gilabert a Ashley 
Schaferem kurátorkou a tv rkyní konceptu OfficeUS - amerického pavilonu na benátském 
bienále architektury. Je spoluautorkou publikace Architekti Sial. Miroslav Masák ed., 
Architekti SIAL, Praha 2008.Z dalších publikací autorky: Ana Milja ki, Czech Architecture 
for the Socialist Lifestyle 1938-1969, New York 2017. Ana Milja ki, The Optimum 
Imperative. Florence 2017. Amanda Reeser Lawrence - Ana Milja ki eds., Terms of 
Appropriation: Essays on Architectural Influence, New York 2016. Eva Franch i Gilabert - 
Amanda R. La rence - Ana Milja ki - Ashley Schafer, Officeus Agenda, Zurrich 2014. Ana 
Milja ki, The Optimum Aesthetic: Environment, Lifestyle and Utopia in the Postwar Czech 
Architectural Discourse, Cambridge 2007. 

 

„Píši, abych vyjád ila své znepokojení nad hrozící demolicí budov Transgasu v Praze, 
a sou asn , abych vyslovila své p esv d ení o jejich architektonické, a tedy i kulturní 
hodnot . Tento komplex budov, a mikro-urbanistické prost edí, které vytvá ejí, jsou vzácnými 
šperky povále né Prahy. Budovy Transgasu nejsou jen stavebním odkazem jiného systému, 
který je mimochodem stejn  tak sou ástí eské historie jako tvr  Vinohrady, kde se areál 
Transgasu nachází. Budovy Transgasu jsou však také vrcholným dílem, kterým echy 
p isp ly sv tovému d dictví povále né architektury. Práv  kv li jejich historickému kontextu 
m že být obtížné najít k t mto budovám v elý vztah; je to jist  obtížn jší, než oblíbit si 
historické m sto. Odstran ní t chto budov t žko zm ní historická fakta, snadno však zamezí 
pou ení z historie, která se k nim váže. Nadto je dlužno ocenit invenci Iva Loose a Jind icha 
Malátka – jejich práce s oplášt ním budov je inspirativní a jedine ná, a  už v p ípad  
atmofixu v žák , anebo v rafinovaném využití dlažebních kostek dalšího monolitu. To je to 
nejlepší z eské povále né architektury. Podobnou hodnotu p edstavují futuristické interiéry 
komplexu; by  vznikly pozd ji než chlupaté seda ky a sprška sklen ných meteor  v 
interiérech rozhledny na Ješt du, ukazuje nápadité sm ování do budoucna a vzrušení z 
techniky, jaké si návšt vníci Prahy mohou denn  vychutnávat v podob  ikonického designu 
stanic metra (a na který si mimochodem v tšina Pražan  zvykla do té míry, že si jeho 
výjime nost už ani neuv domují). Odstranit tyto budov by bylo totéž, jako odstranit budovy 
fakulty architektury a um ní Yale University od Paula Rudolpha, nebo bostonského vládního 
centra, a pro v tšinu historik  architektury by bylo zbo ení kterékoliv z nich zlo inem. Ve 
chvíli, kdy d dictví naší civilizace mizí pod bombami v Aleppu nebo Bagdádu, lze jist  najít 
zp sob jak zachovat a revitalizovat tuto architekturu a pomoci jí se znovu zapojit do života v 
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centru m sta. Prosím neváhejte mne v p ípad  dotaz  kontaktovat na adrese 
miljacki@mit.edu, ráda Vám podám další vysv tlení.“ 
 

MUDr. Filip Fencl, Ph.D. v podn tu ze dne 9. 1. 2017 (dopln n podáním ze dne 4. 2. 
2017) uvedl následující: 

 

„Již delší dobu existuji snahy ze strany odborné ve ejnosti prohlásit tento soubor 
staveb za kulturní památku. Zmi ované objekty ozna ované jako „Transgas“ jsou odbornou 
ve ejnosti velmi vysoce cen ny jak pro svou unikátní architektonickou a estetickou koncepci, 
tak také pro stejn  jedine né statické ešeni - zejména objektu d íve ur eného pro výpo etní 
techniku (stejný autor statického ešeni jako nedaleká památkov  chrán ná budova bývalého 
Federálního shromážd ní). Soubor budov je odborníky zabývajícími se historií architektury 
ozna ován za jeden z vrchol  tuzemské brutalistní architektury. K návrhu památkové ochrany 
existují dv  doporu eni odborných komisi, ob  jsou ve shod  - a jednozna n  doporu ují 
budovy k památkové ochran . Uvádím zde citace záv r  obou dostupných vyjád ení. Citace z 
doporu eni Národního památkového ú adu. resp. ze stanoviska Komise pro ochranu 
památkového fondu vzniklého ve 2. polovin  20. století: „Po d kladném prostudování areálu 
souhrnn  ozna ovaného jako „Transgaz“ a na základ  vyjád eni len  Komise pro ochranu 
památkového fondu vzniklého ve 2. polovin  20. století, poradního orgánu Národního 
památkového ústavu, generálního editelství, Vám doporu ujeme prohlásit tento soubor 
objekt  za kulturní památku.“ Citace ze zápisu ministerské komise pro hodnocení památek k 
návrhu na prohlášení souboru „Transgaz“ za kulturní památku: „Komise po dlouhé odborné 
diskusi dosp la k jednozna nému doporu ení, aby se navržený areál stal kulturní památkou. 
Uvedený areál p edstavuje zcela výjime né a p elomové dílo 70. let, a to jak z 
architektonického, tak konstruk ního hlediska, které v p ípad  ídicího centra (dispe inku) 
determinovala technologie výpo etní techniky. Technologie spjaté s funkci areálu se 
analogicky prorriitaji do architektonických detail , balancujících na pomezí brutalistni a 
technicistní architektury. Hodnota souboru, odrážejícího dobový stylový pluralismus, dále 
spo ívá v ešeni ve ejného prostoru, který architekti koncipovali jako soustavu 
víceúrov ových piazzet. Logickou sou ásti architektonické kompozice je také budova 
n kdejší Sv tov  odborová federace, která by m la být zahrnuta do návrhu.“ 

 

Vyjád ení vyzdvihují nepopiratelné hodnoty budov (mezi jinými použité materiály, 
estetiku a len ni fasád, použití plynárenských trubek jako zábradlí a pr chody mezí 
budovami, kamenné kostky jako fasáda hlavního výpo etního objektu nemající obdoby, 
statické ešení deskového výpo etního objektu se sklen nou podestou a jeho uložení na 4 
bodech, unikátní systém použitý pro útlum vibraci od blízké vlakové dopravy) i prostorové 
ešení celého areálu, které je typické pro brutalistní architekturu. Soubor je navíc do 

sou asnosti dochován stavebn  kompletní, bez výrazn jších poškozujicích stavebních zásah  
- nepo ítáme-li n které odstranitelné interiérové zm ny. Po prostudování t chto odborných 
doporu eni je o to více zarážející a nepochopitelné rozhodnuti Ministerstva kultury, které 
podle ve ejn  dostupných zdroj  odmítlo památkovou ochranu staveb. Toto rozhodnutí je s 
výše zmín nými doporu eními v p íkrém rozporu. Argumenty jist  logické pro investora - 
technické zastaráni objektu, nevyhov ní sou asným normám, nepoužitelnost unikátních a 
specifických konstrukcí, malá využitelná plocha, apod. - jsou z hlediska památkové ochrany 
irelevantní. S touto argumentací lze navrhnout k demolici prakticky jakýkoliv stavební objekt. 
U takto unikátní stavby by m lo být naopak výzvou pro architekta a osvíceného investora 
specifickou stavbu novým zp sobem využít a respektovat její podstatu. Je z ejmé, že 
sou asná kauza je pouze oby ejnou snahou investora ekonomicky co nejvýhodn ji využít 
lukrativní pozemek. Ze strany investora je v ni bohužel využíváno mnoho zkreslených 
informaci. Ministerstvo kultury by v takovém p ípad  m lo být jednozna n  na stran  
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ve ejného zájmu a ochrany památkových hodnot, nikoliv na stran  zájmu investora. Mezi 
ve ejn  dostupnými argumenty ministerstva jsem zaznamenal „nerespektováni blokové 
zástavby typické pro Vinohrady“. Rovn ž tento argument vnímám p i použití ministerstvem 
jako absurdní a nekompetentní. Vytýkat brutalistní stavb  „nerespektováni blokov  zástavby“ 
je argumentem bu  ú elovým, anebo argumentem vycházejícím z hrubé architektonické 
neznalosti. Ani v jednom z p ípad  by proto Ministerstvem kultury nem l být používán. 
Navíc v sou asností používaná argumentace ze strany investora i zamítavého stanoviska 
Ministerstva kultury je v n kterých ohledech nápadn  podobná. Sou asné rozhodnutí je pro 
m  velmi smutnou ukázkou p ístupu eské republiky k ochran  staveb mimo ádného 
architektonického významu. Tento p ístup obzvlášt  vyznívá ve srovnání s analogickými 
zahrani ními p íklady.  

 

V této souvislosti nelze nezmínit snahy eské republiky o zbourání sídla 
velvyslanectví v Berlín , které byly ukon eny n meckými památkovými ú ady - ty se na 
rozdíl od ostudného p ístupu eské republiky budovy zastaly. Op t si zde dovolím jednu 
citaci: „Oslovili jsme eské velvyslanectví a jeho zástupce jsme informovali o našem p ání 
budovu zachovat. Nabídli jsme eské stran , že jí rádi pom žeme odbornými znalostmi s 
rekonstrukcí, modernizaci i energetickými úpravami, protože máme mnoho zkušenosti s 
povále nými budovami této doby. P ejeme si, aby budova z stala stát. Svoji architekturou 
vybo uje z ady. Je výrazná a nezam nitelná. P íspívá tím k originalit  berlínské m stské 
tvá e.“ Profesor Jörg Haspel, berlínský památkový ú ad. Citace z asopisu „Architect +“, íslo 
2/2016: „V nedávné minulosti i v sou asné dob  bylo na poli památkové ochrany relativn  
mladých staveb u in no mnoho neš astných rozhodnuti, které vedly k nenahraditelným 
ztrátám - mezi jinými demolice obchodního domu Ješt d v Liberci, demolice Hotelu Praha, 
nyní plánovaná demolice telefonní úst edny Dejvice. V posledn  jmenovaném p ípad  je op t 
používána jako argument „jednoú elovost“ stavby, která je v dob  výstavby podobn  
disponovaných datacenter rovn ž evidentn  ú elovým argumentem.“ Pane minist e, z výše 
uvedených d vod  se na Vás obracím se žádosti o p ezkoumání rozhodnutí Ministerstva 
kultury týkajících se budov Transgasu. Zárove  Vás tímto prosím o respektování doporu ení 
odborných komisi a zapsání souboru staveb Transgasu mezi kulturní památky, což jim zajistí 
pot ebnou ochranu. eská republika by se tak za adila k dalším zemím, které si staveb 
podobného charakteru nesmírn  cení (nap . zmi ované velvyslanectví v Berlín , Národní 
divadlo v Londýn , apod.). Vaší osoby si lidsky velmi vážím, nedopus te proto prosím  
nezvratný krok v podob  demolice takto významné a cenné stavby v období Vašeho 
funk ního období a její náhradu novostavbou zdaleka nedosahující kvalit p vodního souboru. 
Nabízí se zde analogie s historickou demolicí Nádraží T šnov a s jen díky ob anské iniciativ  
odvrácenou demolicí Nádraží Haví ov.“ 

 

MUDr. Filip Fencl, Ph.D. v podání ze dne 4. 2. 2017, kterým doplnil sv j podn t ze 
dne 9. 1. 2017, uvedl následující: 

 

„K p vodnímu materiálu dopl uji následující body: 
 

1. P vodní dopis je podn tem k p ezkumu p vodního rozhodnutí Ministerstva kultury 
o neprohlášení souboru "Transgaz" kulturní památkou.  

 

2. Zd raz uji, že dopis byl adresován rovn ž p ímo ministru kultury, panu Mgr. 
Danielu Hermanovi. V tomto smyslu prosím o jeho doru ení krom  rozkladové komise i 
p ímo ministru kultury.  

 

3. K p ezkumu rozkladové komisi navrhuji krom  fakt  uvedených v mém dopise 
zejména vágní a nep esv d iv  formulované zd vodn ní rozhodnutí o neprohlášení souboru 
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"Transgaz" kulturní památkou. Oba mnou citované záv ry odborník  doporu ujících 
památkovou ochranu souboru Transgas zmi ují a podrobn  rozebírají ve vzájemné shod  
hodnoty souboru budov – jak technické, tak architektonické. V tomto rozkladu je proto znovu 
neuvádím a odkazuji na ob odborné zprávy a m j p vodní text. Naproti tomu ministerstvem 
zve ejn né rozhodnutí neuvádí žádné p esv d ivé argumenty vedoucí k zamítnutí návrhu, v 
mnoha ohledech si odporuje – v jednom dokumentu jsou jako argumenty pro zamítnutí 
ochrany uvád ny nap . pohledová exponovanost objektu a zárove  jeho odstín ní okolními 
objekty. Objektu je rovn ž vy ítána „nízká urbanistická hodnota“ v d sledku nerespektování 
blokové zástavby a použití solitérních budov. Tato charakteristika je ve skute nosti pro 
brutalistní architekturu typická a je dokladem o tehdejším p ístupu k urbanismu. Ve 
skute nosti je tedy p ímo sou ástí architektonické a urbanistické hodnoty souboru budov - a 
tedy dalším d vodem objekt památkov  chránit. Nesmyslný se jeví rovn ž argument o 
poškozování okolních památek (i v rámci plošné ochrany území). Výška v žových objekt  
souboru Transgas a pohledové situace byly p ímo projektovány s ohledem na blízkou 
dominantu Národního muzea. Se souborem Transgasu navíc v podstat  sousedí budova 
bývalého Federálního shromážd ní, která je p edstavitelem stejných estetických hodnot a 
urbanistických p ístup  - a která je v sou asnosti již pod památkovou ochranou. Její blízkost 
Národnímu muzeu nikým rozporována není a vzhledem k jejím kvalitám ani být nem že. 
Transgas je považován za p edstavitele architektury, který je stejn  kvalitní, a v této 
souvislosti se jeho památková ochrana jeví jako logické pokra ování ochrany 
architektonických hodnot daného období na lokálním území m sta. Oba objekty demonstrují 
tehdejší p edstavy o vstupu moderní architektury do centra m sta - a bez ohledu na osobní 
hodnocení jednotlivce je nelze odsuzovat a ozna ovat za chybu. P vodní zám r rozsáhlé 
p estavby oblastí kolem dnešní Severojižní magistrály nemohl být vzhledem k nutným 
rozsah m demolic reáln  proveditelný. Proto odmítám argument, že soubor Transgasu je 
fragment - a proto nezasluhuje ochranu. Naopak je velmi uceleným a dochovaným souborem 
na jasn  vymezeném území - a od po átku své existence je zahrnut v území plošn  
chrán ném. 

 

4. Textu zamítavého stanoviska Ministerstva kultury nejsou ke cti ani n které 
formulace jako nap . "...nikdo rozumný to už rad ji neopakoval ...". Z textu je jasn  cítit 
osobní odpor a zaujatost n kterých posuzovatel , která zcela nepokryt  staví osobní vkus a 
hodnoty posuzovatel  daného objektu nad argumenty mnohých dalších odborník . Tento 
p ístup podle mého názoru do památkové pé e nepat í a je projevem neprofesionality. 
Bohužel vzhledem k faktu, že developer dává jasn  najevo sv j zájem soubor Transgasu 
demolovat, bude definitivní rozhodnutí Ministerstva kultury p edstavovat ve skute nosti 
verdikt nad areálem. Velmi se p imlouvám a prosím spolu s ástí laické i odborné ve ejnosti o 
zachování objekt  pro budoucnost, která je velmi pravd podobn  bude schopna docenit 
stejn , jako se již v sou asnosti d je u podobných staveb po celém sv t . Demolice by byla 
krokem nenapravitelným a kone ným.“ 
 

V souladu s § 95 odst. 1 jsem provedl p edb žné posouzení p ezkoumávaného 
rozhodnutí v etn  ízení, které p edcházelo jeho vydání a dosp l k následujícím zjišt ním a 
záv r m: 
 

Shledal jsem, že obsah p íslušného správního spisu, podn ty napadeného rozhodnutí 
Ministerstva kultury a podaných podn t  sv d í o tom, že jsou dány d vodné pochybnosti o 
souladu p ezkoumávaného rozhodnutí s právními p edpisy, a to se správním ádem a 
památkovým zákonem. V d sledku toho tak mohlo dojít k poškození ve ejného zájmu na 
ochran  kulturního d dictví.  
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Konkrétn  mám za to, že jsou dány závažné pochybnosti o tom, zda je p ezkoumávané 
rozhodnutí dostate n  od vodn no ve smyslu § 68 odst. 3 správního ádu, tj. zda jsou 
v p ezkoumávaném rozhodnutí adekvátn  obsaženy vlastní p ezkoumatelné hodnotící úvahy 
Ministerstva kultury, jež jej vedly k záv ru, že p edm tný objekt nespl uje zákonné 
podmínky pro prohlášení za kulturní památku s tím, že Ministerstvo kultury d sledn  
neuvedlo podklady pro vydání rozhodnutí ani úvahy, kterými se ídilo p i jejich hodnocení a 
p i výkladu právních p edpis .  

 

V tomto sm ru vzbuzuje pochybnost ta skute nost, že Ministerstvo kultury 
nev novalo náležitou pozornost stanovisku Komise pro ochranu památkového fondu 
vzniklého ve 2. polovin  20. století, p sobící jako poradní orgán generální editelky 
Národního památkového ústavu. Ministerstvo kultury v od vodn ní svého rozhodnutí 
neuvedlo tento podstatný podklad pro rozhodnutí v náležitém rozsahu, ani úvahy, kterými se 
ídilo p i hodnocení tohoto stanoviska. Obdobn  je v od vodn ní rozhodnutí Ministerstva 

kultury redukován další podstatný podklad, a to vlastní návrh na prohlášení souboru budov 
Transgaz za kulturní památku, který podal Klub Za starou Prahu. Ministerstvo kultury v 
od vodn ní rozhodnutí neuvedlo a nevypo ádalo se s památkovou hodnotou areálu, jež byla 
popsána v ásti C návrhu. Nev novalo pozornost ani dalším d ležitým informacím, na které 
Klub Za starou Prahu upozornil. Dále mám za to, že jsou dány závažné pochybnosti o tom, 
zda došlo k dodržení základních zásad innosti správního orgánu stanovených § 2 odst. 4 a § 
3 správního ádu, podle kterých je správní orgán povinen zjistit stav v ci, o n mž nejsou 
d vodné pochybnosti, dbát, aby p ijaté ešení bylo v souladu s ve ejným zájmem a aby 
odpovídalo okolnostem daného p ípadu.  

 

Dosp l jsem proto k záv ru, že lze d vodn  pochybovat o tom, že rozhodnutí je v 
souladu s právními p edpisy, a to konkrétn  se zákonem . 20/1987 Sb. (§ 1 a § 2) a správním 
ádem (§ 2 odst. 4, § 3, § 50 odst. 3 a § 68 odst. 3).  

 

Výše uvedené pochybnosti a podez ení je proto nutno prov it, objasnit a vyhodnotit 
v p ezkumném ízení a za tím ú elem se ú astník m ízení umožní, aby se vyjád ili k obsahu 
podaných podn t  k provedení p ezkumného ízení a m li tak možnost argumenta n  vyvrátit 
námitky, tvrzení a další skute nosti uvedené v t chto podn tech.  

 

Podotýkám, že na od vodn ní usnesení o zahájení p ezkumného ízení nelze mít 
takové požadavky jako na od vodn ní meritorního rozhodnutí v p ezkumném ízení. 
V od vodn ní usnesení o zahájení p ezkumného ízení m že správní orgán na základ  
p edb žného posouzení v ci nanejvýš vyslovit podez ení z porušení p edpis  a nikoliv 
p istupovat ke kategorickému a podrobnému hodnocení v ci a tím nep ípustn  p edjímat 
výsledek p ezkumného ízení. Toto má své místo teprve až v od vodn ní meritorního 
rozhodnutí v p ezkumném ízení. Zd raz uji, že samotné zahájení p ezkumného ízení ješt  
neznamená, že p ezkoumávané rozhodnutí je skute n  v rozporu s právními p edpisy a jako 
takové bude zrušeno nebo zm n no, takové rozhodnutí je až (p ípadným) výsledkem 
p ezkumného ízení. Pro zahájení p ezkumného ízení je t eba, aby správní orgán došel po 
p edb žném posouzení v ci k záv ru, že lze mít d vodn  za to, že rozhodnutí bylo vydáno 
v rozporu s právními p edpisy, tedy že tu je d vodná obava ohledn  zákonnosti p edm tného 
rozhodnutí. Toto podez ení pak bude v p ezkumném ízení prokázáno nebo vyvráceno. 
 

Na základ  výše uvedených skute ností jsem proto dosp l k záv ru, že jsou spln ny 
p edpoklady pro zahájení p ezkumného ízení dle § 94 a násl. správního ádu, nebo  jsou 
dány d vodné pochybnosti o zákonnosti rozkladem p ezkoumávaného rozhodnutí. 
V d sledku t chto možných pochybení tak mohlo dojít k poškození ve ejného zájmu na 
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ochran  kulturního d dictví. Nezbylo mi tak než I. ástí výroku tohoto usnesení zahájit 
p ezkumné ízení dle § 96 odst. 1 správního ádu. 

 

Prost ednictvím II. ásti výroku tohoto usnesení pak ve smyslu § 95 odst. 5 správního 
ádu pozastavuji vykonatelnost a jiné právní ú inky p ezkoumávaného rozhodnutí tak, aby 

objekt byl po dobu p ezkumného ízení v režimu p edb žné památkové ochrany ve smyslu § 3 
odst. 3 zákona . 20/1987 Sb. a nemohlo tak v pr b hu p ezkumného ízení dojít nap . k 
realizaci demolice objektu, apod. V této souvislosti podotýkám, že vydání p ezkoumávaného 
rozhodnutí m lo mj. i ten právní ú inek, že jím došlo k zastavení ízení o prohlášení objektu 
za kulturní památku a tím i k ukon ení trvání režimu p edb žné památkové ochrany. 
Pozastavením tohoto právního ú inku tak dochází k obnovení režimu p edb žné památkové 
ochrany objektu a jeho vlastníci jsou tak povinni dle § 3 odst. 3 zákona . 20/1987 Sb. chránit 
objekt p ed poškozením, zni ením nebo odcizením a oznámit Ministerstvu kultury každou 
zamýšlenou i uskute n nou zm nu jeho vlastnictví, správy nebo užívání. 
 

O výše uvedeném pozastavení vykonatelnosti a jiných právních ú ink  
p ezkoumávaného rozhodnutí jsem rozhodl s ohledem na to, že na základ  poznatk  
vyplývajících z p ezkoumávaného rozhodnutí a z p íslušného správního spisu vyplývá, že 
v daném p ípad  m že p evažovat ve ejný zájem na ochran  kulturního d dictví nad 
p edpokládanými právy ú astník  nabytými v dobré ví e. Nicmén  v p ezkumném ízení bude 
zkoumána míra nezákonnosti p ezkoumávaného rozhodnutí a v souvislosti s tím bude 
podrobn  vyhodnocováno, zda a z jakých d vod  v tomto p ípad  p evažuje i nep evažuje 
ve ejný zájem na ochran  kulturního d dictví nad právy ú astník  nabytými v dobré ví e ve 
smyslu s § 2 odst. 3 a § 94 odst. 4 a 5 správního ádu. Za tím ú elem jsem proto 
prost ednictvím III. ásti výroku tohoto usnesení vyzval ú astníky ízení (vlastníky objektu), 
aby vymezili a doložili svá p ípadná práva, kterých nabyli v dobré ví e na základ  
p ezkoumávaného rozhodnutí. 

 

Na základ  tohoto posouzení pak m že být p ezkumné ízení dle § 94 odst. 4 
správního ádu zastaveno. P ezkumné ízení m že být též zastaveno dle § 97 odst. 1 
správního ádu, pokud bude zjišt no, že p ezkoumávaným rozhodnutím právní p edpis 
porušen nebyl. Pokud bude prokázáno, že p ezkoumávané rozhodnutí bylo vydáno v rozporu 
s právními p edpisy, pak bude vydáno rozhodnutí dle § 97 odst. 3 správního ádu, kterým se 
p ezkoumávané rozhodnutí zruší a v c se jím vrátí Ministerstvu kultury k novému projednání, 
a to zejména za ú elem dopln ní dokazování a provedení hodnocení památkových hodnot 
objektu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona . 20/1987 Sb. tak, aby nové rozhodnutí bylo 
ádn  od vodn no ve smyslu § 68 odst. 3 správního ádu. 

 

Zárove  sd luji ú astník m ízení, že podklady v tomto p ezkumném ízení sestávají 
pouze ze správního spisu vedeného v ízení, které bylo završeno vydáním p ezkoumávaného 
rozhodnutí, se kterým se již d íve ú astníci ízení seznámili, dále z podn t  k provedení 
p ezkumného ízení, které se ú astník m ízení zasílají v p íloze tohoto usnesení o zahájení 
p ezkumného ízení.  
 

K projednání shora uvedené v ci byla svolána ustavená rozkladová komise, která v c 
komplexn  posoudila a na základ  výše uvedeného mn  navrhla rozhodnout tak, jak je 
uvedeno ve výroku.                            
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P o u  e n í : 
 

 Proti ástem I. a II. výroku tohoto usnesení lze podle ustanovení § 76 odst. 5  
správního  ádu ve lh t  15 dn  od jeho doru ení podat rozklad. Podání rozkladu proti t mto 
ástem výroku nemá podle § 76 odst. 5 správního ádu odkladný ú inek. O rozkladu 

rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury, Maltézské nám stí 
471/1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana, ID datové schránky: 8spaaur , elektronická adresa 
podatelny: epodatelna@mkcr.cz.  
 
 
                                                                                                      Mgr. Daniel Herman, v. r. 

               otisk ú edního razítka                 ministr kultury 
Za správnost vyhotovení:  

            JUDr. Petr Strupek, v. r. 
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