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------------------------------------------Věc: prodej kláštera sv. Gabriela na Smíchově Českou poštou, s. p.
Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás v souvislosti s medii zveřejněnou informací o chystaném prodeji
významné kulturní památky, bývalého kláštera sv. Gabriela benediktinek beuronské
kongregace s kostelem Zvěstování Panně Marii v Praze na Smíchově. Předmětná nemovitost
čp. 106, parc. č. 3147/1 v katastrálním území Smíchov je dosud majetkem České republiky,
právem hospodařit disponuje Česká pošta, s. p.
Neorománská architektura bývalého kláštera sv. Gabriela z let 1888–1914 a
především kostela Zvěstování Panně Marii v Praze ukrývá unikátní, dosud nerestaurované
rozsáhlé nástěnné malby Beuronské umělecké školy, proslulého uměleckého hnutí z přelomu
19. a 20. století, které zanechalo stopy po celé střední Evropě. Malířská výzdoba kláštera sv.
Gabriela má z hlediska výtvarného umění mimořádný význam nejen z hlediska České
republiky, ale i v evropském kontextu, neboť se jedná o jediné zachované monumentální dílo
vzniklé pod přímým vedením zakladatele beuronského uměleckého stylu P. Desideria Lenze.
Beuronská výzdoba provedená v dalších klášterech totiž byla zničena ve 2. světové válce
(např. Monte Cassino nebo pražské Emauzy), nebo poškozena adaptacemi a úpravami ve 20.
století. Význam architektury a výzdoby smíchovského kláštera navíc nespočívá pouze v jejich
výjimečných uměleckých kvalitách, ale také v kulturněhistorických souvislostech. Beuronské
umění totiž mělo rozhodující vliv na tvorbu řady vynikajících tvůrců působících na našem
území – např. na slovinského architekta Josipa Plečnika, který ve 20. – 30. l. 20. stol. pracoval
na úpravách Pražského hradu, na Jana Kotěru, Alfonse Muchu, Felixe Jeneweina a další.
Objekt je pro svou nepochybnou hodnotu zapsán na seznamu kulturních památek (r. č.
40328/1-1379), podle názoru řady odborníků jsou ale jeho kvality takové, že by opravňovaly
zařazení areálu mezi naše Národní kulturní památky.
Význam celého areálu byl zhodnocen v řadě odborných i populárně naučných pracích.
Přesto klášter sv. Gabriela zůstává stranou zájmu veřejnosti, na čemž se patrně podepsal fakt,
že v interiérech kláštera byla většina fresek zabílena (pod tímto nátěrem jsou ovšem malby
téměř v celém rozsahu zachovány). Hodnoty areálu si ale dobře uvědomoval už
Československý stát, který zde ve 30. letech 20. století zřídil Poštovní muzeum, což by i dnes
byla zcela důstojná náplň odpovídající významu i historii objektu. Přesto dospělo vedení
České pošty k rozhodnutí tento objekt prodat.

Klub za starou Prahu pokládá rozhodnutí prodat tento objekt za sporné – jsme
přesvědčeni, že vhodnější by bylo využít jej pro potřeby zmíněného Poštovního muzea
(doplněného expozicí s restaurovanou výmalbou), nebo jiné složky státu (sídlo úřadu, kulturní
instituce apod.). Pokud nicméně bude Ministerstvo vnitra trvat na prodeji objektu, žádáme o
stanovení takových podmínek, které zabrání devastaci této unikátní památky v případě
přestavby na jiné, například komerční hotelové využití. Dále žádáme o zajištění toho, aby byl
kostel sv. Gabriela i nadále k dispozici pro stávající bohoslužebné využití, jak zněla podmínka
prodeje kláštera v roce 1919 na Československý stát.
Chtěli bychom v této souvislosti znovu zdůraznit skutečnost, že se jedná o zapsanou
kulturní památku podléhající ochraně podle zákona č. 20/1987 Sb. To znamená, že vlastník
objektu s ním nemůže v žádném případě volně zacházet jako při běžné stavební produkci.
Valná většina plochy stěn nejen kostela, ale i celého kláštera, je pod dnešním zabílením
pokryta nástěnnými malbami, které především jsou chráněny zákonem, takže jakékoliv
razantní zásahy – např. úpravy otvorů – zde nemohou být akceptovány. Předmětem ochrany
jsou i sousední pozemky parkového charakteru, tedy plochy nezastavitelné případnými
novostavbami. Vzhledem k tomu, že klášter je památkou mezinárodního významu, hrozily by
neuváženým postupem při obnově komplexu nejen nenahraditelné kulturní ztráty, ale také
újma na pověsti České republiky jako kulturní země, která je ohleduplná ke svému
historickému dědictví.
Vážený pane ministře, naléhavě Vás žádáme, aby uvedené skutečnosti byly
prodávající České poště připomenuty a aby byly zdůrazněny též zájemcům o koupi areálu,
kteří je budou muset zapracovat do svých úvah o využití celého komplexu. Neprodává se zde
ani obyčejná nemovitost, ani potenciální stavební parcela, ale architektonické a umělecké dílo
prvořadého významu.
S pozdravem a nadějí, že naše upozornění vezmete laskavě v úvahu
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