Petice proti prodeji kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze
(dále jen petice)
Adresát: Vláda České republiky
Na vědomí: Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Senátu Parlamentu České republiky

Veřejnost i zástupci renomovaných kulturních, vzdělávacích a vědeckých institucí již několik let protestují proti
nevhodnému užívání a nezodpovědnému nakládání s významnou sakrální kulturní památkou – kostelem sv.
Michaela Archanděla na Starém Městě pražském. Přesto v loňském roce Národní knihovna tento kostel prodala
netransparentnímu kontroverznímu nabyvateli, a to včetně krypty, hrobů a pohřebiště. Vzhledem k tomu, že žádný
právní předpis v potřebném rozsahu nezabezpečuje ochranu pietních míst v sakrálních památkách v ČR a lidských
kosterních ostatků zde uložených, nelze vyloučit, že nový vlastník se bude snažit lidské ostatky zlikvidovat nebo
přemístit mimo kostel, což z hlediska úcty k zemřelým není přípustné. Jsme přesvědčeni, že Národní knihovna
prodala kostel v příkrém rozporu s dobrými mravy a v rozporu s veřejným zájmem, a tedy i v rozporu se zákonem.
Nemůže být veřejným zájmem prodat tuto cennou stavbu, aniž by byly jasně vyřešeny podmínky pietního uložení
kosterních ostatků a řádně ošetřeno budoucí využití této kulturní památky.
Kostel sv. Michaela Archanděla, jeden z nejstarších kostelů Starého Města pražského, jenž stojí na místě původního
slovanského osídlení, je uveden ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek. Kázal zde Mistr Jan Hus. Za
působení řádu servitů v baroku byl centrem vědy, umění a vzdělání, které ovlivňovalo kulturní dění Prahy. Kostel
přestal být užíván k liturgickým účelům výnosem císaře Josefa II. Po nevydařené veřejné dražbě v roce 1994 byl
kostel pronajat do roku 2029 nájemci, který sice investoval do jeho opravy, ale stavebně jej zdevastoval a svými
aktivitami degradoval jeho kulturní hodnotu, aniž by mu v tom příslušné orgány dokázaly zabránit. V červenci roku
2005 byla tato sakrální kulturní památka prohlášena za nepotřebný nemovitý majetek státu a Národní knihovna ji
prodala dosavadnímu netransparentnímu nájemci za velmi nízkou cenu, zdaleka nedosahující skutečné ceny.
Prodej kostela sv. Michaela Archanděla vnímáme jako barbarství a hazard s prvořadou uměleckohistorickou a
archeologickou památkou. Fakt, že právě organizace zřizovaná Ministerstvem kultury, tj. Národní knihovna, prodala
kulturní památku tohoto významu, představuje nepřijatelný precedens.
Proti prodeji této unikátní památky v samém centru městské památkové rezervace, která je zapsána na světové listině
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, důrazně protestujeme a žádáme důkladné prošetření okolností prodeje.
POŽADUJEME, aby Vláda České republiky, vzhledem k tomu, že smlouva o prodeji kostela je v rozporu
s dobrými mravy a v rozporu s veřejným zájmem, uložila ministru kultury a ministru financí zabezpečit
podání soudní žaloby, kterou by se Česká republika domáhala určení neplatnosti uvedené smlouvy.
Obracíme se na všechny lidi dobré vůle, kterým je proti mysli prodej uvedeného kostela, aby podpořili svým hlasem
tuto petici.
Více informací naleznete na www.svatymichael.cz
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Vládě České republiky
My, níže podepsaní občané, se svobodně připojujeme ke znění a požadavkům této petice, která je přílohou petičního archu.
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Zástupce členů petičního výboru ve věci petice:
Líza Machoninová, Záhřebská 20, 120 00 Praha 2
Podepsané petiční archy, i částečně vyplněné, prosíme, zasílejte na adresu zástupce petičního výboru.

