Otevřený dopis minist ru kultury České republiky Pavlu Dostálov i
v e v ěci prodeje kost ela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze

Vážený pan
Pavel Dostál
Ministr kultury České republiky
Maltézské nám. 1
118 01 Praha 1

Vážený pane ministře!
Podle informací v denním tisku (MF Dnes 5. června 2004) zvažuje
Ministerstvo kultury prodej kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě
pražském. Dle zmíněného článku se jeví jako nejpravděpodobnější, že kostel
získá jeho stávající nájemce, jehož problematické aktivity vedly k degradaci této
památky. Vzhledem k mimořádné hodnot ě tohoto chrámu i k celým
okolnostem tragického případu se na Vás, vážený pane ministře, obracíme
s tímto ot evřeným dopisem, ve kt erém vy slovujeme nesouhlas se
zamý šleným prodejem kost ela sv. Archanděla Michaela.
Kostel sv. Michaela Archanděla je významnou středověkou architekturou a
důležitou součástí urbanisticky jedinečného celku Staroměstského náměstí.
V románském období byl patrně největším kostelem na Starém Městě
pražském. Ve čtrnáctém století vznikl jeho vrcholně gotický halový trojlodní
prostor, který byl ve hmotě a proporcích zachovám i v pozdně barokní přestavbě
ve druhé polovině 18. století. Kost el by l po dlouhou dobu v bezprostředním
vztahu k pražské Karlově univerzitě a je evropsky v ýznamnou památkou
počátků reformace, když zde v let ech 14001402 byl kazat elem Mistr Jan
Hus, kt erý později působil v Betlémské kapli. V podzemí kostela je
vý znamné středověké a časně novověké pohřebiště, kde jsou pohřbeni
pražští purkmistrové a další významné osobnosti.
Sekularizace kostela v období josefinských reforem a následná utilitární
přestavba, při níž byl prostor chrámu přepatrován, naštěstí nepoškodily
hmotnou podstatu této ojedinělé památky. Až do poloviny 90. let 20. století tak
bylo možno reálně uvažovat o jednoduché rehabilitaci původního halového
prostoru chrámu. Místo citlivé rekonstrukce však kostel čekal pronájem do
soukromých rukou a devastační přestavba na multimediální show, při níž starší
lehké vestavby pater vystřídaly těžké železobetonové konstrukce. Tyto úpravy
přinesly razantní poškození původních historických konstrukcí kostela,
zejména nosných gotických pilířů, do nichž byly zakotveny železobetonové
hmoty nového horizontálního dělení prostoru. Původní prostorová kompozice
stavby byla zcela zničena. Toto vše bylo bohužel realizováno za souhlasu
tehdejšího ředitele památkového ústavu Pavla Pirkla a ředitelky odboru
památkové péče Jiřiny Knížkové.
Kost el sv. Michaela Archanděla byl během přestaveb a úprav
v posledních deset i letech výrazně poškozen. Po celou tut o dobu byl
majit elem kostela st át , respekt ive Národní knihovna České republiky,
jejímž zřizovatelem je Ministerst vo kultury. Poškození kostela nezabránila
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ani nájemní smlouva, která měla vhodné kulturní a cit livé pietní v yužití
chrámu garantovat . Pokud stát v t uto chvíli uvaž uje o prodeji kostela,
snaží se t ím z bavit odpovědnost i, kt erá mu náleží jak jako dosavadnímu
vlastníku památky, t ak jako ochránci kulturních uměleckých a
historických hodnot na území naší republiky.
Prodej kost ela by byl mimořádně nešť astným krokem, kt erý by patrně
přinesl jeho další komercionaliz aci a nevratné poškození. Podle našeho
náz oru je stát v tomt o okamžiku povinen převzít plnou odpovědnost za
so učasný stav t éto památky a iniciovat její rehabilitaci a následné
adekvátní kult urní využ it í.
Smlouva se současným nájemcem, jehož komerční akt iv it y k degradaci
kostela vedly, bude podle § 60 odst. 2 z ákona č.219/200 Sb. ukončena
k 31.12. 2005. Tento okamžik bude nejv hodnější ke změně uživat ele
objektu. Poté, co budou stávajícímu nájemci uhrazeny oprávněné náklady na
rekonstrukci, nemá už nárok na žádnou další náhradu škody, neboť mu
předčasným ukončením nájemní smlouvy žádná škoda nevznikla. Trváme na
tom, že pronajímatel není povinen uhradit nájemci ty náklady , které
bezprost ředně nesouvisely s vlastní rekonstrukcí památky . Ztráta vložených
prostředků i očekávaných výnosů, kterou nájemce utrpěl neúspěšným
provozováním multimediální show, není škodou, kterou by způsobil český stát
jako vlastník objektu. Provozování show bylo totiž ukončeno samotným
nájemcem již na počátku roku 2002.

Nový uživatel musí představovat záruku pro budoucí rehabilit aci
objektu v e smyslu památkové péče. Způsob nov ého využití kostela i
podmínky pronájmu musejí být pevně zakot veny v nové nájemní smlouvě,
kt erá zaručí adekvátní v yužití t éto mimořádné kulturní památky .

V Praze, dne 15. června 2004.
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