Návrh na prohlášení za kulturní památku
TRANSGAS
Budovy bývalého Ústředního dispečinku tranzitního plynovodu a
Federálního ministerstva paliv a energetiky
Čp. 325 a budova bez čp., Vinohradská 8, Římská 5, Praha-Vinohrady
Parcely č.480/1–5 a 480/11 a 12

Návrh na prohlášení za kulturní památku
A: Identifikační údaje:
Název areálu:
Vlastník:

Centrální dispečink Transgas, soubor staveb
Phibell s.r.o., Rohanské nábřeží 670/19, Karlín, 18600 Praha 8

Čp.:

budova čp. 325 a budova bez čp., č. e.

Umístění:
Parc. č.:
Katastr:
Městská část:
Městský obvod:
Správní obvod:

Vinohradská 8, Římská 5
parc. č. 480/1-5 a 480/11 a 12
Vinohrady
Praha 2
Praha 2
Praha 2

B: Charakteristika:
Soubor staveb bývalého Plynárenského dispečinku a Ministerstva paliv a energetiky,
situovaný v bloku pod budovou Československého rozhlasu, mezi ulicemi Římská a
Vinohradská, vznikl mezi léty 1966–1976 podle projektu Ivo Loose, Jindřicha Malátka, Jana
Eisenreicha a Václava Aulického. Komplex tvoří tři stavby, zasazené do architektonicky
ztvárněného parteru, jehož součástí je i fontána při jihozápadní hraně pozemku. Rozdílná
forma budov sleduje jejich různé náplně, komplex nicméně sjednocuje brutalistní pojetí hmot
i prostoru, doplněné výrazně technicistními prvky. Celý areál představuje jeden
z nejradikálnějších a nejkvalitnějších projevů tohoto stylu u nás.
Popis a stavební historie:
Budovy bývalého Centrálního dispečinku tranzitního plynovodu a Ministerstva paliv a
energetiky jsou situovány na exponované ploše při ústí Vinohradské třídy, pod budovou
Českého rozhlasu, poblíž budovy bývalého Federálního shromáždění. Tento kontext, tedy
návaznost na frekventovanou Severo-jižní magistrálu (tehdy v projektu), stejně jako
plánovaná funkce staveb, spoluurčily jejich podobu. Z prvotní architektonicko-urbanistické
soutěže r. 1965 vyšla kompozice původně tří výškových administrativních budov při Římské
ulici, směrem k Vinohradské doplněná patrovou hmotou, tvořící vhodné vyústění do
Vinohradské ulice. Po roce 1970 byla tato koncepce nově rozpracována pro potřeby řídícího
centra právě budovaného mezinárodního plynovodu nově ustaveným autorským týmem
Aulický-Eisenreich-Loos-Malátek. Základní hmotové rozvržení zůstalo nezměněno: při
Římské ulici zůstaly v novém projektu dvě výškové administrativní budovy, telemetrická
řídící ústředna byla vložena do snížené hmoty při Vinohradské a celý areál v mírně se
svažujícím terénu byl prokomponován systémem teras, ramp a schodišť, který vytvořil
urbanistickou krajinu pro solitérní objekty. Základní terén je tak vzhledem k Vinohradské
třídě zvýšen o jedno podlaží. Z této úrovně se do Vinohradské ulice vysouvá obdélná deska
budovy ústředny dispečinku, opatřená funkčním izolačním pláštěm proti hluku a vibracím
(pod objekty jsou vedeny železniční tunely), vytvořeným z běžně dostupných žulových

dlažebních kostek. Tento hmotný plochý kvádr je díky důmyslné konstrukci Juraje Kozáka
kotven pouze ve čtyřech bodech (opět z důvodu ochrany výpočetní techniky proti vibracím) a
z ulice může být podložen pouze křehkým proskleným válcem (dnes Zákaznické centrum
VZP), který již byl součástí jinak volného komerčního parteru Vinohradské třídy. Působivý
efekt levitace je umocněn hlavním přístupovým schodištěm na horní terasu, které prochází
pod zadní stěnou této desky a ústí do další otevřené piazzety před administrativními
budovami.
Administrativní budovy tvoří dva vztyčené hranoly čtvercového půdorysu, jejichž výška byla
s ohledem na Národní muzeum regulována na devět pater (necelých 34 metrů). Nosná
konstrukce s jediným středovým pilířem a nízkou výškou stropu vystupuje do fasády osmi
obvodovými pilíři. Byla vyrobena z Atmofixu, stejně jako opláštění vrchních pater kanceláří.
Zbytek pláště tvoří zavěšená fasáda z reflexního skla. Z kontrastu tíhy a lehkosti tak znovu
vzniká efekt břemene, zavěšeného ve výškách.
Nedílnou součástí hodnoty areálu je architektonické ztvárnění prostoru v okolí budov. Stylově
příznačné je jeho dvouúrovňové řešení s propojením schodišti a rampami. Při té příležitosti
bylo invenčně využito ilustrativního prvku plynovodních potrubí namísto zábradlí. Stejné
potrubí navíc vytváří tunelové spojení všech tří budov, vedené v úrovni prvního patra.
Prostory před budovami jsou ponechány jako volné piazzety, zadní část při Římské ulici je
ponechána pro technologické zázemí, oddělené sochařsky ztvárněnými zídkami, zatímco
exponované nároží zaujímá zahloubená fontána (bohužel dnes nefunkční a nekompletní).
Jejím autorem je Ivo Loos.
Architektonické pojetí celého areálu jedinečným způsobem spojuje osobní styly jednotlivých
spoluautorů; vkladem Loose a Malátka je estetizovaná poloha brutalismu, který Aulický i
Eisenreich dotvořili ve stylu high-tech a počínající postmoderny. V podobně syntetizujícím
duchu, ač oproti lapidárnosti exteriéru s větší barevnou i tvarovou živostí, byly navrženy i
interiéry, na kterých se podíleli především Ivo Loos, Jan Fišer a Josef Vrana. Do dnešních dnů
se bohužel dochovaly jen některé detaily (schodiště, zábradlí, obklady, podhledy).
Časové, slohové a autorské určení:
r. 1965 – soutěž Plynárenských podniků – projekt autorů Ivo Loose a Jindřicha Malátka
získal jednu ze dvou třetích cen
1968 – rozpracování návrhu Plynprojekt n. p. – Ivo Loos, Jindřich Malátek
1970 – modifikace zadání – VPÚ a Plynprojekt – tým Jiří Eisenreich, Václav Aulický, Ivo
Loos, Jindřich Malátek; později n. p. Konstruktiva, Rodas a. s., Investis a Spojprojekt n. p.
Konstrukce: Juraj Kozák
Výtvarná spolupráce Olbram Zoubek – nerealizováno, Jan Fišer – interiéry
Využití, současný stav:
V současné době slouží celý areál jako Centrála VZP, administrativní zázemí a zákaznické
centrum.
Exteriér poměrně intaktní (pouze přístavba zádveří u věžových objektů), v interiérech
dochovány alespoň některé hodnotné prvky (např. schodiště).
C: Odůvodnění návrhu
Památková hodnota:
Soubor architektonicky i urbanisticky výrazných staveb, který vznikl jako reprezentativní i
technologické zázemí nadnárodního hospodářského projektu. Detailně komponovaný

urbanistický celek, jedna z nejkvalitnějších realizací brutalistického stylu u nás, nesoucí
zároveň rysy rané postmoderny a high-tech, dochovaná alespoň v exteriéru v dosti autentické
podobě. Přes radikální vstup do historické struktury blokové zástavby Vinohrad se podařilo
vytvořit urbanisticky hodnotný celek v měřítku, odpovídajícím navazující historické zástavbě.
Tento celek zajímavým způsobem vstupuje do dialogu s nedalekou budovou bývalého
Federálního shromáždění (KP).
V materiálu „Územně analytické podklady hl. m. Prahy“ ÚRM z roku 2007 byl areál
Centrálního dispečinku Transgas jmenován v kapitole „3. Architektonicky významné stavby
kategorie A“, tj. v přehledu významných architektonických objektů nejvyšší kategorie, které
si při navrhování změn územního plánu zasluhují obzvláštní respekt.
Předmět ochrany:
Objekty a architektonické zpracování parc. č. 480/1-5 a 480/11 a 12. Půdorysné rozvržení a
dispozice. Stávající hmotová a výšková konfigurace objektů s uspořádáním a detaily fasád.
Dochované prvky a konstrukce exteriérů i interiérů ve svém materiálovém, barevném
i řemeslném provedení.
Stanovisko odborníků:
Na projektu Transgasu se výrazně podíleli architekti Ivo Loos a Jindřich Malátek, kteří spolu
se sochařem Olbramem Zoubkem navrhli původní hrob Jana Palacha na Olšanských
hřbitovech a angažovali se v politickém dění Pražského jara i v jiných ohledech. Jejich dílo
proto nemohlo být publikováno v odborných časopisech normalizační éry (o tom viz věstník
Za starou Prahu LXIII, 2013, č. 1, s. 16-18). Vzdor této normalizační cenzuře se areál
Transgasu stal dílem často uváděným v odborné literatuře o poválečné architektuře 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 nověji publikován mj. v knize Slavné stavby Prahy
2, v článku Petra Kratochvíla (s. 255–258).
D: Přílohy:
Mapové podklady:
Zákres do katastrální mapy: (zákres v GIS zpracoval Mgr. Vratislav Nový, září 2015,
mapový podklad Geodis, účelová katastrální mapa)
Ortofotomapa:
současná ortofotomapa, podle: http://maps.google.cz/
Fotodokumentace:
- fotografie publikované in: Lenka Sedláčková, Množství lidí denně viděných: Fotografické
dílo Ivo Loose, a Šimoníková, Jaromíra: Interiérová tvorba. Praha 1982
- fotodokumentace současného stavu: Veronika Vicherková
Výpis evidence vlastníka: podle http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Prameny a literatura:
Výsledek na soutěže na řešení budovy ústředního plynárenského dispečinku v Praze 2.
Literární noviny XV, 1966, č. 35, s. 11
Zdena Pelikánová-Nová, Kronika 1966–1967. In: František Holec (ed.), Pražský sborník
historický 1969–1970. Praha 1970, s. 206–235

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
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
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
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
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)
Lukáš Beran: Transgas (online:
http://www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=4632; čerpáno srpen 2015)
E: Autorizace návrhu:
Zpracovala: Mgr. Veronika Vicherková
Datum zpracování: 9. 9. 2015

Příloha:

Zákres do katastrální mapy: v GIS zpracoval Mgr. Vratislav Nový, září 2015, mapový podklad Geodis, účelová katastrální mapa

Ortofotomapa, podle: http://maps.google.cz/
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Plány: repro Kozák (1980, s. 179) a Architektura ČSR 1971.
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Piazzeta, návrhová kresba, reprodukce Architektura ČSSR 1971, s. 223.

Perspektiva, návrhová kresba, reprodukce Architektura ČSSR 1971.
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Dispečink tranzitního plynovodu a budova Světové odborové federace.
Foto Jaroslav Vebr, konec 70. let. Soudobá architektura ČSSR, Praha 1980, s. 152.

Federální ministerstvo paliv a energetiky, 1970 – 1977, fotografie Jaroslav Vebr, konec 70. let.
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Detail spojovacího krčku budov. Autor snímku neznámý. Z archivu V. Aulického, publikováno Sedláčková
(2013, s. 31)

Fontána s levitující koulí, autor Ivo Loos, 1978. Autor snímku neznámý. Z archivu V. Aulického,
publikováno Sedláčková (2013, s. 31)
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Současná fotodokumentace
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Detail řešení parteru výškové budovy s novotvarem znaku VZP; září 2015.

Schodiště, detail spojovacích tunelů.
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Fontána.
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Autor snímku Jiří Pištěk. Z archivu V. Aulického, repro Sedláčková (2013, s. 32)
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