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Minulý rok vydal Národní památkový ústav dvě reprezentativní, bohatě vypravené vědecké monografie o dvou mo-

areálu řídicí ústředny Tranzitního plynovodu a budově Federálního ministerstva paliv a energetiky. Zatímco hotel 
Intercontinental je možné i nadále studovat a dokumentovat, areál Transgasu navzdory nejednoznačně vyzněvší 
bouřlivé diskusi odborníků, úředníků a veřejnosti nenávratně zmizel pod koly demoliční techniky. Kniha o něm se tak 
vedle odborného a historického zhodnocení stává i nekrologem, osobní výpovědí a svědectvím o jednom kontro-
verzním, ale nepominutelném symbolu Prahy 2. poloviny 20. století. 

Publikace o ikonickém hotelu Intercontinental je poctou výjimečné stavbě Prahy z přelomu 60.–70. let minulého sto-
letí. Sebevědomá budova byla realizována v letech 1968–1975 ve stylové poloze domácí obdoby tehdy populárního 
brutalistního stylu, s bohatým výtvarným řešením v interiéru. Na publikaci, jež vychází z průzkumu prováděného od 
roku 2014 autorským kolektivem Národního památkového ústavu, se podíleli odborníci z ČVUT v Praze, VUT v Brně, 
ÚTAM AV ČR a historici architektury. Historicko-umělecký výzkum doplňují 3D modelace, průzkumy konstrukce 

V reakci na plánovanou demolici tzv. Transgasu, souboru staveb ve stylu brutalismu z let 1972–1978 na rozhraní 
pražského Nového Města a Vinohrad, připravil kolektiv renomovaných historiků architektury i původních tvůrců, 
architektů a techniků, ucelenou monografii, která se zabývá významem stavby a historickými souvislostmi jejího 
vzniku. Badatelé měli poslední příležitost zdokumentovat areál před jeho zánikem. Nicméně právě průzkum stavby 
těsně před demolicí jim nabídl paradoxně možnost nahlédnout prakticky až do útrob a na dřeň konstrukcí a poznat 
detailně stavebně technologický, materiálový a projekční rozměr Transgasu. Text doprovází bohatý fotografický 
materiál a plánová dokumentace. Součástí knihy je i památkové zhodnocení souboru staveb a připomenutí událostí, 
jež areál provázely od prvního zveřejnění myšlenky demolice v roce 2017 až do jejího uskutečnění na podzim 2019.

Knihy vznikly jako výstupy výzkumného projektu NPÚ NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 
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