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PAPEŽSKÁ	RADA	PRO	KULTURU

SMĚRNICE	O	UZAVÍRÁNÍ	 
A	NOVÉM	CÍRKEVNÍM	 
VYUŽITÍ	KOSTELŮ

30.	LISTOPADU	2018

Úvod

Členové	Papežské	rady	pro	kulturu	a	delegáti	biskupských	konferen-
cí	z	Evropy,	Kanady,	Spojených	států	amerických	a	Austrálie,	kteří	
se	ve	dnech	29.	a	30.	listopadu	2018	sešli	na	Papežské	gregoriánské	
univerzitě	při	konferenci	nazvané	„Tady	už	Bůh	nebydlí?	Uzavírání	
bohoslužebných	prostor	a	jednotné	nakládání	s	kulturními	památka-
mi“,	schválili	pro	církevní	společenství	tyto	směrnice,	které	vznikly	
na	základě	úvah	předložených	při	zmíněné	konferenci.

Problém	uzavírání	bohoslužebných	míst	není	v	dějinách	žádnou	
novinkou.	Dnes	ovšem	vyžaduje	pozornost	nejen	kvůli	novodobým	
podmínkám,	které	bychom	mohli	stručně	definovat	 jako	pokročilou	
sekularizaci,	 ale	 také	 z	 toho	 důvodu,	 že	 si	 nyní	 silněji	 uvědomuje-
me	symbolickou,	uměleckou	a	historickou	hodnotu	posvátných	budov	
i	předmětů,	které	se	v	nich	uchovávají.

Před	více	než	 třiceti	 lety	vydala	Ústřední	 papežská	komise	pro	
posvátné	umění	v	Itálii	„List	o	užívání	bývalých	posvátných	budov“.1 
Tento	dokument	svědčí	o	prozíravosti	Svatého	stolce	v	dané	záležitos-
ti.	Nicméně	se	soustředí	pouze	na	Itálii	a	nebere	v	potaz	situaci	jiných	
zemí,	které	se	potýkají	s	problémy,	 jako	 je	úbytek	věřících	a	kněží,	
a	následnými	dopady	na	uchovávání	kulturního	dědictví.	Tyto	problé-
my	jsou	dnes	velmi	rozšířené.

1	 	Ústřední	papežská	komise	pro	posvátné	umění	v	Itálii,	„Carta	sulla	des-
tinazione	d’uso	degli	antichi	edifici	ecclesiastici	/	Charte	sur	l’utilisation	
des	anciens	bâtiments	ecclésiastiques“,	26.	října	1987,	Řím,	in:	Arte cris-
tiana,	75,	1987,	410–412.

1.
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Od	 té	 doby	 se	 stejné	 otázce	 věnovaly	 rovněž	 některé	 biskup-
ské	konference.2	V	posledním	desetiletí	navíc	vyšlo	na	univerzitách	
a	v	akademických	centrech	Evropy	a	Severní	Ameriky	nemálo	studií,	
které	umožňují	nahlédnout	do	 souvisejících	 technických	a	právních	
otázek.

S	vědomím	toho,	jak	rozmanité	mohou	být	konkrétní	situace	a	jaké	
rozdíly	existují	v	povaze	a	stavu	samotných	budov,	se	v	tomto	doku-
mentu	 chceme	zamyslet	 nad	daným	 fenoménem	a	předložit	 katolic-
kým	společenstvím	(biskupským	konferencím,	diecézím,	farnostem,	
řeholním	institutům)	nástroje,	které	jim	pomohou	nastalou	si	tuaci	ře-
šit.	Fenomén	uzavírání	kostelů,	který	se	silněji	projevuje	zvláště	v	ně-
kterých	západních	zemích,	se	totiž	pravděpodobně	bude	dál	šířit.

1.	Společensko-pastorační	kontext	uzavírání	kostelů

Ve	druhé	polovině	20.	století	církev	budovala	kostely	na	předměstích	
rozšiřujících	se	průmyslových	měst	a	metropolí,	do	kterých	směřovala	
vnitřní	migrace.	V	 posledních	 letech	 se	 tento	 trend	 zpomalil	 kvůli	
demografickému	poklesu	v	řadě	komunit,	způsobenému	měnícím	se	
rozložením	obyvatelstva,	zvyšující	se	mobilitou	a	změnami	v	tom,	jak	
se	věřící	vztahují	ke	svému	území	a	k	tradičnímu	územnímu	vymeze-
ní	církevních	institucí.	Historická	centra,	dříve	plná	kostelů	přináleže-
jících	různým	církevním	subjektům,	se	vylidnila	nebo	je	obývají	jen	
senioři.	V	malých	venkovských	městech	zase	populace	klesá	až	do	té	
míry,	že	pro	tamní	křesťanská	společenství	je	problém	udržet	v	chodu	
několik	bohoslužebných	míst	a	zajistit	fungování	více	farností.

V	rozlehlých	městských	oblastech	Západu	působil	vedle	slábnou-
cího	pocitu	přináležitosti	a	sílící	anonymity	také	pokles	v	praktiko-
vání	náboženství,	způsobený	různými	příčinami	uvnitř	i	vně	církve,	
a	jeho	důsledkem	je	snížení	počtu	věřících	i	finančních	zdrojů,	čímž	

2	 	Německo	v	roce	2003,	Švýcarsko	roku	2006	a	Belgie	v	roce	2012	věno-
valy	 tomuto	 tématu	 samostatné	 dokumenty,	 zatímco	 ostatní	 episkopáty	
se	jím	zabývaly	v	rámci	směrnic	k	péči	o	kulturní	dědictví	a	jeho	správě.	
Srov.	Konference	katolických	biskupů	Anglie	a	Walesu,	Directory on the 
Ecclesiastical Exemption from Listed Building Consent,	2018.
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zároveň	 drasticky	 klesá	 také	 potřeba	 kostelů.	K	 tomu	 je	 nutné	 vzít	
v	 úvahu	 situaci	 kněžstva,	 kdy	mnoho	 duchovních	 dosáhlo	 vyššího	
věku	a	kněžských	svěcení	je	málo.	To	vše	vede	k	potřebě	nově	uspořá-
dat,	spojovat	nebo	slučovat	farnosti,	takže	kostely	se	pak	nevyužívají	
plně	nebo	dokonce	vůbec.

Pečlivé	územně-historické	čtení	nám	nicméně	pomáhá	uvědomit	
si,	že	ne	všechny	kostely	patřící	dnes	k	našemu	historickému	dědic-
tví	 byly	 vždy	určeny	pro	 poskytování	 pastorační	 péče	 (jak	 to	 platí	
v	případě	farních	kostelů).	Častěji	sloužily	spíše	bratrstvům,	cechům,	
majitelům	panství,	zástupcům	veřejné	správy	a	soukromým	rodinám,	
a	tak	fungovaly	jako	nástroje	sebeprezentace	v	rámci	společenských	
a	 politických	 struktur.	 Zmíněné	 subjekty	 dnes	 ovšem	 většinou	 ne-
existují	nebo	již	nejsou	schopny	zajistit	těmto	náboženským	budovám	
trvalou	údržbu.

Množství	 změn,	 které	 poznamenaly	 naši	 společnost	 a	 kulturu,	
tudíž	vystavují	církev	nutnosti	zamyslet	se	také	nad	tím,	jak	vnímá,	
používá	a	spravuje	kulturní	dědictví,	zvláště	pak	nadbytečné	boho-
služebné	prostory.	S	vědomím,	že	opuštěné	a	zanedbané	kostely	pů-
sobí	jako	negativní	svědectví,	se	v	mnoha	diecézích	rozhodli	najít	pro	
takové	objekty	neliturgické	využití	a	zůstat	jejich	majiteli,	prodat	je	
nějaké	instituci	nebo	soukromé	osobě,	anebo	–	pokud	nemají	umělec-
kou,	historickou	ani	 architektonickou	hodnotu	–	dokonce	přistoupit	
k	jejich	odstranění.	Některé	diecéze	se	ovšem	ptají,	jak	najít	pastorač-
ní	odpovědi,	které	by	lépe	reagovaly	na	nově	se	vyskytující	potřeby	
lidí	a	společenství,	jimž	by	mohly	nabídnout	prostor	pro	společenské,	
kulturní,	rekreační	nebo	ubytovací	účely.

Když	 papež	 František	 prohlašuje,	 že	 „obnova	 struktur,	 kterou	
vyžaduje	pastorace	 založená	na	konverzi,	může	být	 chápána	pouze	
v	tomto	smyslu:	počínat	si	tak,	aby	struktury	byly	více	misijní,“3	do-
týká	se	tak	bezpochyby	i	našeho	tématu.	Bude-li	církev	investovat	do	
svého	misijního	směřování,	může	se	tak	bránit	pokračujícímu	procesu	
sekularizace.

3	 	Papež	 František,	 apoštolská	 exhortace	 Evangelii gaudium	 o	 hlásání	
evangelia	 v	 současném	 světě,	 24.	 listopadu	 2013,	 č.	 27	 [český	 překlad:	
Paulínky,	Praha	2014].
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Konečně,	vezmeme-li	v	úvahu,	že	základní	otázky	dnešní	doby	
tvoří	 společenská	 inkluze	a	ochrana	životního	prostředí	 (ekologie),4 
přičemž	obě	témata	souvisejí	s	širší	otázkou	„polidštění“	města	i	půdy,	
pak	by	funkční	využití	opuštěných	kostelů	mohlo	představovat	příle-
žitost,	kterou	lze	nahlížet	optikou	cirkulární	ekonomiky,	inspirované	
přírodou	a	opírající	se	o	nové	využití,	obnovu,	revitalizaci	a	recyklaci.

2.	Oblast	kanonického	práva

Kanonické	právo,	při	současném	respektu	k	právním	předpisům	exis-
tujícím	 v	 jednotlivých	 státech,	 církevním	 autoritám	 obecně	 ukládá	
povinnost	 uchovávat	 svěřené	 dědictví,	 ať	 už	 ho	 tvoří	 budovy	 nebo	
movitý	majetek.5	V	případech	zcizování	majetku	tak	zaručuje	ucho-
vání	dědictví	a	pro	nakládání	s	ním	stanovuje	omezení	(srov.	kán.	638,	
1291,	1292	§1	a	1295).	Potvrzuje	navíc	princip	odpovědnosti	správců	
a	povinnosti	nahradit	případné	škody	(srov.	kán.	1273–1289).	Zejména	
ti,	kdo	jsou	přímo	odpovědní	za	právnickou	osobu	vlastnící	majetek,	
například	faráři	jako	správci	majetku	(srov.	kán.	532	a	1279	§1),	mají	
za	úkol	pod	dohledem	ordináře	(srov.	kán.	1276)	kontrolovat	uchová-
vání	majetku	a	dozor	nad	tím,	aby	nebyl	poškozen	nebo	zničen.	Pokud	
usoudí,	že	je	to	vhodné,	mohou	k	tomu	využít	pojistné	smlouvy	(srov.	
kán.	1284	§2	č.	1).	Ordináři,	vedle	zajištění	výše	zmíněného	dohledu,	
musí	 také	 bedlivě	 pečovat	 o	 uspořádání	 veškeré	 správy	 církevního	
majetku	formou	zvláštních	směrnic	vydávaných	v	mezích	obecného	
i	partikulárního	práva	(srov.	kán.	1276	§2)	a	mají	rovněž	právo	zakro-
čit	v	případě	nedbalosti	správce	(srov.	kán.	1279	§1).	Věřící	mají,	na	
druhou	stranu,	právo	sdělovat	pastýřům	církve	své	potřeby	(srov.	kán.	
212	§2–3).

Obecně	platí,	že	movitý	i	nemovitý	majetek,	a	zejména	kulturní	
dědictví,	musí	být	zanesen	v	inventáři	(srov.	kán.	1283	č.	2–3	a	1284	

4	 	Srov.	 papež	František,	 encyklika	Laudato si’	 o	 péči	 o	 společný	domov,	
24.	května	2015,	č.	109,	92	a	175	[český	překlad:	Paulínky,	Praha	2015].

5	 	Tento	text	odkazuje	ke	Kodexu	kanonického	práva	[český	překlad:	Zvon,	
Praha	1994],	všechna	prohlášení	ale	platí	analogicky	také	pro	společnosti	
řídící	se	Kodexem	kánonů	východních	církví.
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§2	č.	9),	dále	je	zcela	zakázáno	prodávat	posvátné	ostatky	(srov.	kán.	
1190	 §1)	 nebo	 bez	 dovolení	Apoštolského	 stolce	 trvale	 přemisťovat	
význačné	ostatky,	které	se	 těší	velké	úctě	 lidí	 (srov.	kán.	1190	§2).6 
Totéž	platí	 i	 o	obrazech,	které	 se	v	nějakém	kostele	 těší	 velké	úctě	
(srov.	kán.	1190	§3).

Konkrétně	pak	podle	předpisů	kanonického	práva	platí,	že	kostel	
je	ve	své	podstatě	budova	používaná	pro	katolické	bohoslužby	(srov.	
kán.	1214).	Pokud	takové	využití	ze	zákonného	důvodu	zaniká,	pře-
stává	 budova	 být	 kostelem.	 Na	 základě	 tohoto	 principu	 kanonické	
právo	předvídá	 i	možnost,	 že	 se	 kostel	 bude	 využívat	 jen	 profánně	
(srov.	kán.	1222).	Podmínky	pro	 takovou	situaci	 stanovil	dokument	
Kongregace	pro	klérus,	a	ten	také	zůstává	referenčním	bodem	v	ob-
lasti	práva.7

Jak	 ale	 dokládá	 právní	 věda,	 příslušné	 církevní	 autority	 v	 této	
oblasti	 občas,	byť	 jen	z	nedostatečné	znalosti	 zákona	a	 jeho	úmys-
lu,	jednají	způsobem,	který	zavdává	příčinu	k	zákonným	stížnostem.	
Předkládáme	zde	některé	případy	takového	chování,	aby	se	ho	do	bu-
doucna	bylo	možné	vyvarovat:	a)	vyčlenění	kostela	pro	profánní	vy-
užití	bez	vážného	důvodu	(ten	se	dnes	téměř	vždy	ztotožňuje	s	nemož-
ností	udržet	budovu	v	provozuschopném	stavu),	b)	záměr	nevhodného	
využití	(srov.	kán.	1222:	„k	počestnému	světskému	užívání“)	kostela,	
který	byl	určen	k	profánnímu	účelu,	c)	ztotožnění	mezi	zrušením	far-
nosti	 a	 předáním	 kostela	 k	 profánnímu	 využití,	 d)	 spojení	 farností	
s	cílem	dosáhnout	zrušení	a	převést	bývalý	farní	kostel	na	profánní	

6	 	Viz	též	Kongregace	pro	blahořečení	a	svatořečení,	instrukce	Le reliquie 
nella Chiesa: autenticità e conservazione	 [Instrukce	 ohledně	 ostatků	
v	církvi:	jejich	pravost	a	uchovávání],	16.	prosince	2017,	čl.	4	a	5	[český	
překlad	viz	Acta České biskupské konference 13,	Praha	2018,	str.	136–148,	
dostupné	 na	 https://www.cirkev.cz/cs/acta-ceske-biskupske-konference,	
citováno	10.	1.	2019].

7	 	Srov.	 Kongregace	 pro	 klérus,	 Linee guida per la modificazione di 
parrocchie, la chiusura o riduzione delle chiese ad uso profano non 
indecoroso, e l’alienazione delle medesime	 [Směrnice	 pro	 modifikaci	
farností,	pro	uzavírání	kostelů	nebo	jejich	odevzdání	k	profánnímu,	nikoli	
nedůstojnému	používání	a	pro	jejich	zcizování],	30.	dubna	2013,	in:	EV 29 
(2013),	Bologna	2015,	562a–562ii	[český	překlad	viz	Acta České biskupské 
konference 9,	Praha	2014,	str.	55–61,	dostupné	na	https://www.cirkev.cz/
cs/acta-ceske-biskupske-konference,	citováno	10.	1.	2019].
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využití,	e)	uzavření	kostela	s	cílem	ukončit	v	něm	konání	bohoslužeb,	
aby	mohl	být	předán	k	profánnímu	účelu,	f)	ukončení	katolických	bo-
hoslužeb	předáním	posvátné	budovy	nekatolickému	nebo	nekřesťan-
skému	společenství	i	s	rizikem,	že	bude	později	předán	k	profánnímu	
využití,	g)	vyhrazení	části	kostela	k	profánnímu	využití,	h)	faktické	
užívání	kostela	k	jiným	než	bohoslužebným	účelům	(jako	koncertní	
síň,	konferenční	centrum	atd.)	a	jen	občasné	využití	k	náboženským	
aktivitám.

Je	proto	nezbytné	přihlédnout	k	některým	otázkám,	jež	s	proce-
sem	odevzdání	kostela	k	profánnímu	využití	obvykle	souvisejí:	i)	za-
bránit	 tomu,	aby	kostely	předané	k	profánnímu	využití	při	přesunu	
od	 jednoho	vlastníka	k	 jinému	našly	účel,	 který	by	byl	nedůstojný,	
ii)	vyvarovat	se	situací,	které	by	mohly	urazit	náboženské	cítění	křes-
ťanského	 lidu,	 iii)	 zvážit	 určení	 oltáře,	 který	 neztrácí	 své	 zasvěce-
ní	nebo	žehnání	ani	poté,	co	byl	kostel	předán	k	profánnímu	využití	
(srov.	kán.	1238	§2).	Kanonická	praxe	předpokládající	zničení	oltářní	
menzy	se	někdy	může	ocitnout	v	přímém	rozporu	s	civilními	předpisy	
týkajícími	se	ochrany	kulturních	památek.

3.		Některé	body	k	zamyšlení	nad	mezinárodními	předpisy	
pro	ochranu	kulturního	dědictví

Výše	 zmíněný	 dokument	 Ústřední	 papežské	 komise	 pro	 posvát-
né	umění	v	 Itálii	z	 roku	1987,	„List	o	užívání	bývalých	posvátných	
budov“,	 odkazuje	 k	 řadě	mezinárodních	 rezolucí	 (charty,	 deklarace	
a	úmluvy	 týkající	 se	památkové	péče),	 shrnujících	filozofii	ochrany	
kulturního	 dědictví,	 jak	 byla	 kodifikována	 po	 druhé	 světové	 válce.	
Tyto	dokumenty	v	zásadě	nadále	jako	celek	platí	coby	referenční	bod	
v	 oblasti	 konzervátorských	 zásahů	 do	 kulturního	 dědictví.	 V	 poz-
dějších	letech	nicméně	úvahy	nad	uchováním	a	užíváním	hmotného	
i	nehmotného	kulturního	dědictví	nabyly	podoby,	která	citlivěji	na-
slouchá	otázkám	vznášeným	v	 souvislosti	 s	 globalizací	 a	multikul-
turalitou.	Pozornost	 se	přesunula	 zejména	od	 jednotlivých	památek	
k	rozlehlejším	celkům	a	na	úroveň	širšího	městského	a	venkovského	
prostředí	(kde	hrají	náboženské	zájmy	bezpochyby	významnou	roli),	
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přičemž	se	zvláštní	důraz	klade	na	stanovení,	o	jaký	typ	dědictví	se	
jedná,	na	vzájemné	vztahy	a	na	společenské	a	kulturní	hodnoty,	které	
stojí	v	pozadí	těchto	procesů.8

Vývoj	 v	 oblasti	 uchování	 kulturního	 dědictví	 se	 pochopitelně	
v	různé	míře	dotýká	 také	náboženské	sféry:	 jak	ve	městech,	 tak	na	
venkově	 představují	 církevní	 památky	 nejvýznamnější	 část	 kultur-
ního	dědictví	i	místa	společenského	shromažďování,	a	tak	přesahují	
svůj	čistě	liturgický	nebo	duchovní	význam.	Ani	církevnímu	majet-
ku	 se	 tudíž	 nevyhýbá	 širší	 disciplinární	 rámec	 ochrany,	 zachování	
a	užívání	kulturního	dědictví,	a	vědecká	obec	hledá	specifika	tohoto	
konkrétního	druhu	majetku,	a	to	jak	v	době,	kdy	ještě	slouží	liturgic-
kým	účelům,	tak	v	případě,	že	svůj	původní	cíl	přestal	plnit	a	stává	
se	muzejním	prostorem,	nově	se	využívá	k	jinému	účelu	nebo	zůstává	
nevyužitý.

Parlamentní	shromáždění	Rady	Evropy	(rezoluce	916)	již	v	roce	
1989	 upozornilo	 členské	 státy	 na	 problém	 zranitelnosti	 nadbyteč-
ných	náboženských	staveb.9	Mimo	 jiné	 se	zde	prohlašuje	za	žádou-
cí,	aby	„v	případě,	že	se	náboženská	stavba	už	nevyužívá	ke	svému	
účelu,	bylo	vyvinuto	úsilí	směřující	k	zajištění	budoucího	využití,	ať	
už	náboženského,	nebo	kulturního,	a	 to,	pokud	možno,	slučitelného	
s	původním	účelem	budovy“	(7),	a	také	se	zdůrazňuje,	že	místní	spo-
lečenství	 je	 třeba	 pobízet	 k	 tomu,	 aby	 „znovu	 objevovalo	 společný	
zájem	a	budoucí	úlohu	 takových	budov“	 (8).	Rezoluce	dále	vyzývá	

8	 	Viz	např.	Charta pro záchranu historických měst a městských souborů 
(ICOMOS,	Washington	1987),	která	odkazuje	(„Principy	a	cíle“)	na	řadu	
„hmotných	a	duchovních	prvků“	vyjadřujících	obraz	duchovního	charak-
teru	měst	(2)	a	zapojení	jeho	obyvatel	(3);	dále	viz	Principy pro uchování 
a obnovu architektonického dědictví	 (Krakovská	 charta,	 2000),	 kde	 se	
pozornost	přesouvá	i	k	životnímu	prostředí	a	krajině	(8	a	9)	a	v	preambu-
li	se	zmiňuje	vztah	mezi	kolektivní	pamětí,	společenstvím	a	hodnotami	
pro	uchování	kulturního	dědictví;	a	konečně	viz	Doporučení týkající se 
historické městské krajiny	(UNESCO,	2011),	která	zdůrazňují	vztahy	mezi	
fyzickou	podobou	města	 a	 společenskými,	 kulturními	 a	 ekonomickými	
hodnotami,	které	se	za	ní	skrývají	(5),	i	skutečnost,	že	součástí	městského	
kulturního	dědictví	jsou	také	společenské	a	kulturní	praktiky	a	hodnoty,	
jimiž	se	jednotlivé	entity	definují.

9	 	Srov.	 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?-
fileid=16327&lang=en	(citováno	9.	8.	2018).
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(11)	ke	spolupráci	mezi	církvemi,	vládami	a	místními	úřady	ve	sna-
ze	zaznamenávat	a	monitorovat	nevyužívané	součásti	náboženského	
kulturního	dědictví	 (včetně	moderních	 staveb)	 a	 tak	 zajistit,	 aby	 se	
jim	dostalo	přiměřeného	využití,	které	bude	kompatibilní	s	původním	
záměrem,	dále	aby	v	nich	probíhala	údržba	a	další	zásahy,	a	stavba	
tak	byla	až	do	možných	úprav	bezpečná,	přičemž	tyto	práce	nesmějí	
způsobit	nevratné	změny,	a	také	k	„nápaditějšímu	využití	stávajících	
náboženských	budov“.

Významným	 okamžikem	 mezinárodního	 i	 mezináboženského	
studia	se	stalo	fórum	„Uchování	živého	náboženského	dědictví“,	které	
roku	2003	uspořádalo	ICCROM,	Mezinárodní	centrum	pro	studium	
uchování	 a	 obnovy	 kulturního	 dědictví.10	 S	 ohledem	 na	 nebezpečí,	
že	náboženské	památky	budou	využity	konfliktním	způsobem,	pone-
chány	bez	užitku	nebo	zneužity,	vědecká	obec	klade	důraz	na	úzkou	
spolupráci	mezi	náboženskými	společenstvími	a	odborníky	v	památ-
kové	péči,	kteří	mají	ochranu	kulturního	dědictví	na	starosti.	„Vitali-
ta“	náboženského	dědictví	se	projevuje	nejrůznějšími	hmotnými	nebo	
nehmotnými	způsoby:	bohoslužebné	prostory	nutně	procházejí	pro-
měnami	se	změnou	ritu,	což	může	vyvolat	konflikt	mezi	památkovou	
ochranou	a	liturgickou	funkcí	budovy.	Především	se	ale	zmiňuje	ne-
bezpečí	uzavření	kostela	vyvolané	změnami	v	praktikování	nábožen-
ství,	politickými	konflikty,	přírodními	katastrofami	nebo	i	potřebami	
turismu.	Vědecká	obec	na	jedné	straně	zdůrazňuje	potřebu	ochrany	
památek	 a	 připomíná,	 že	 „odpovědnost	 za	 péči	 o	 kulturní	 dědictví	
náleží	v	prvé	řadě	náboženskému	společenství,	pro	které	je	daná	pa-
mátka	důležitá,	a	to	na	místní	i	celosvětové	úrovni.	Ochranu	živého	
náboženského	dědictví	v	 ideálním	případě	náboženské	společenství	
iniciuje	a	poté	ji	vykonává	ve	spolupráci	s	odborníky	na	restaurování	
a	všemi,	kterých	se	to	týká“,11	přičemž	uznává	odlišné	role	a	usměr-
ňuje	možné	konflikty.

10	 	Srov.	 Conservation of Living Religious Heritage. Papers form the 
ICCROM 2003 Forum on Living Religious Heritage: Conserving 
the Sacred,	ed.	H.	Stovel	–	N.	Stanley-Price	–	R.	Killick,	ICCROM,	Roma	
2005	 (viz	 https://www.iccrom.org/sites/default/files/ICCROM_ICS03_
ReligiousHeritage_en.pdf,	citováno	9.	8.	2018).

11 Tamtéž,	10.
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Význam	jednotlivých	společenství	a	jejich	vzájemné	participace	
na	procesu	podtrhují	také	poslední	mezinárodní	dokumenty	jako	na-
příklad	„Rámcová	úmluva	Rady	Evropy	o	významu	kulturního	dě-
dictví	pro	společnost“	(Faro	2005).12	K	uznání	individuální	i	společné	
odpovědnosti	(1b,	4b,	8c)	je	třeba	budovat	„společenství	dědictví“	ne-
boli	 společenství	 lidí,	 kteří	 se	 veřejně	 zapojují	 do	 předávání	 speci-
fických	stránek	kulturního	dědictví	budoucím	generacím	a	prosazují	
společenské,	kulturní	a	ekonomické	cíle	v	obecném	zájmu.	Množství	
dalších	 dokumentů	 tyto	 směrnice	 dále	 rozvíjí	 a	 přitom	 zdůrazňuje	
vazbu	mezi	společenstvím	a	sdílením	duchovních	hodnot	a	kulturního	
dědictví:	připomeňme	zde	„Deklaraci	o	zachování	prostředí	památko-
vých	budov,	míst	a	oblastí“	(Xi’an	2005)13	nebo	„Deklaraci	o	uchování	
ducha	místa“	(Québec	2008)14	vydanou	Mezinárodní	radou	památek	
a	 sídel	 (ICOMOS)	a	vybízející	ke	 zvyšování	povědomí	o	hmotném	
i	nehmotném	kulturním	dědictví	jak	ve	veřejnosti,	tak	u	místních	or-
gánů	veřejné	 správy,	 a	 to	nejrůznějšími	 formálními	 i	neformálními	
prostředky	(čl.	4	a	9).	Burrská	charta,	předložená	výborem	ICOMOS	
v	Austrálii	a	přijatá	roku	2013,15	zdůrazňuje,	že	nejdůležitější	je	kul-

12  Council of Europe Treaty Series,	č.	199	(viz	https://rm.coe.int/1680083746,	
citováno	9.	8.	2018).

13  Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structu-
res, Sites and Areas,	dokument	byl	přijat	15.	valným	shromážděním	ICO-
MOS	v	čínském	městě	Si-an	dne	21.	října	2005;	jako	„prostředí“	(setting)	
se	označují	„minulé	i	současné	společenské	nebo	duchovní	praktiky,	zvy-
ky,	 tradiční	 znalosti,	 využití	 nebo	 aktivity	 i	 další	 podoby	 nehmotného	
kulturního	dědictví,	které	vytvářejí	 a	přetvářejí	prostor	 i	 jeho	 současné	
a	 dynamické	 kulturní,	 společenské	 a	 ekonomické	 souvislosti“	 (1);	 do-
kument	 končí	 tímto	 připomenutím:	 „Vědomí	 významu	prostředí	 v	 jeho	
nejrůznějších	podobách	 je	 sdílenou	odpovědností	 profesionálů,	 institucí	
i	místních	společenství	a	ti	všichni	by	měli	při	své	rozhodování	ke	hmot-
ným	i	nehmotným	rozměrům	prostředí	přihlížet“	(13).	Viz	https://www.
icomos.org/xian2005/xian-declaration.pdf	(citováno	9.	8.	2018).

14	 	Viz	https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-646-2.pdf	
(citováno	9.	8.	2018).

15  The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultu-
ral Significance	(„Australská	charta	ICOMOS	k	péči	o	místa	s	kulturním	
významem“),	 2013,	 viz	 https://australia.icomos.org/wp-content/uploads/
The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf	 (citováno	 9.	 8.	 2018).	
Zejména	se	zde	prohlašuje:	„K	uchování	kulturního	významu	může	být	
nezbytná	také	změna,	není	ale	žádoucí	v	případě,	že	snižuje	kulturní	vý-
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turní	význam	daného	místa.	To	zároveň	předpokládá	složitý	proces,	
k	němuž	patří	 také	vnímání	témat	kompatibilního	využití	a	spoluú-
časti	(čl.	6,	7,	12	a	14).	Otázku	spoluúčasti	náboženských	společenství	
rozvíjí	 také	 „Prohlášení	 k	 ochraně	 náboženských	 památek	 v	 rámci	
úmluvy	o	světovém	dědictví“	(Kyjev	2010),16	kterému	se	dostalo	silné	
odezvy	v	debatách	UNESCO.

Souhrnně	lze	říci,	že	v	mezinárodním	prostředí	se	úvahy	o	zacho-
vání	budov	a	 souvisejících	otázkách	vedou	v	 těchto	 třech	výzkum-
ných	liniích:

1. Každý	 jednotlivý	 prvek	 kulturního	 dědictví	 církve	 (a	 obecněji	
každého	 náboženství)	 je	 zároveň	 součástí	 městského	 nebo	
venkovského	prostředí	–	územního	a	krajinného	systému,	 jehož	
vztahová	identita	staví	také	na	náboženských	hodnotách	a	často	
je	nositelem	jeho	viditelné	a	kulturní	struktury:	každý	proces,	při	
kterém	se	budova	přestává	vyžívat	a	hledá	se	pro	ni	nový	účel,	má	
svou	 společenskou,	 kulturní	 a	 náboženskou	hodnotu	 v	 systému	
místních	vztahů.

2. Nehmotné dědictví,	a	to	i	duchovní	a	náboženské	(obřady,	pobož-
nosti,	liturgické	praktiky,	lidové	zvyky	atd.),	předpokládá	vědomí	
hodnoty	dědictví	hmotného,	a	od	něj	zase	nelze	oddělit	správný	
výklad	významu	skrytého	za	každým	hmotným	majetkem.

3. Pro	každý	program	cílící	na	nové	využití	objektů	je	zásadní	sou-
činnost	s	místními	náboženskými	společenstvími	nebo	civilními	

znam	památky.	Množství	změn	a	také	využití	se	musí	řídit	kulturním	vý-
znamem	místa	a	jeho	náležitým	výkladem“	(15.1).

16	 	Viz	 https://whc.unesco.org/en/religious-sacred-heritage/	 (citováno	 9.	 8.	
2018);	dokument	byl	předložen	35.	zasedání	Výboru	pro	světové	dědictví	
(Paříž	2011)	a	téma	zaznívalo	také	během	36.	(Petrohrad	2012)	a	37.	za-
sedání	 (Phnompenh	 2013)	 jako	 předzvěst	 spolupráce	 mezi	 UNESCO,	
ICOMOS,	ICCROM	a	vedoucí	skupinou	pro	náboženské	památky	v	rámci	
IUCN.	Dne	7.	března	2017	byl	v	rámci	ICOMOS	založen	Vědecký	výbor	
pro	 náboženská	 a	 rituální	 místa	 (PRERICO),	 který	 institucionálně	 za-
hájil	spolupráci	s	vedoucí	skupinou	UNESCO	u	příležitosti	41.	zasedání	
(Krakov	2017).	Viz	též	Davoská deklarace „Na cestě ke kvalitní staveb-
ní kultuře pro Evropu“,	Konference	evropských	ministrů	kultury,	Davos	
22.	 ledna	 2018	 (viz	 https://davosdeclaration2018.ch/programme/,	 citová-
no	20.	11.	2018).
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úřady	v	procesu	zvyšování	povědomí	a	při	rozhodování,	tyto	pro-
gramy	se	mohou	opírat	jedině	o	široké	vědomí	hodnot	na	mnoha	
úrovních.

Zdá	se,	že	právě	tyto	cesty,	jimiž	se	mezinárodní	výzkum	a	bádá-
ní	v	této	oblasti	ubírají,	hrají	při	směrování	diskuze	o	nevyužívaných	
nebo	 uzavřených	 církevních	 objektech	 rozhodující	 roli,	 neboť	 nové	
využití	–	vnímané	jako	problém	s	širokým	územním	dosahem	–	vy-
žaduje	také	hlubokou	znalost	a	respekt	ke	kulturním	a	náboženským	
hodnotám,	které	stojí	v	pozadí,	a	zároveň	zapojení	místních	křesťan-
ských	společenství	při	výběru	transformačních	projektů,	které	musí	
být	udržitelné	z	hlediska	technického,	ekonomického,	společenského	
a	kulturního	a	vybrané	v	dialogu	s	příslušnými	úřady	i	zainteresova-
nou	veřejností	a	soukromými	subjekty.

4.	Hlavní	kritéria	ochrany	nemovitého	dědictví

Posvátné	budovy	jsou	viditelným	znamením	Boží	přítomnosti	ve	spo-
lečnosti,	která	 je	dnes	stále	sekularizovanější	a	zároveň	v	ní	působí	
více	náboženství.	Tyto	stavby	často	sehrávají	úlohu	při	zkvalitňování	
městského	nebo	venkovského	prostředí	a	zároveň	své	okolí	v	archi-
tektonickém	smyslu	polarizují.	Jejich	evangelizační	čitelnost	přetrvá-
vá	i	tehdy,	když	o	svůj	liturgický	účel	přijdou.	Církevní	stavbu	totiž	
nelze	 hodnotit	 pouze	 z	 hlediska	 funkcionality.	 Smyslem	kostelního	
prostoru	není	jen	někoho	přijímat,	ale	lze	ho	chápat	také	jako	místo	
dění,	které	svůj	smysl	získává	 jedině	v	něm	a	které	zároveň	svému	
dějišti	vtiskává	na	první	pohled	patrnou	a	trvalou	identitu.	Pokud	tedy	
tento	prostor	ztratí	své	liturgické	využití,	v	žádném	případě	se	z	něj	
automaticky	nestává	objekt	zbavený	smyslu,	který	lze	volně	přetvořit	
na	něco	jiného.	Význam,	který	v	čase	získal,	a	jeho	skutečnou	přítom-
nost	uprostřed	místního	společenství	totiž	nelze	redukovat	na	technic-
ké	nebo	finanční	argumenty.	Úkol	přeměnit	jej	se	tak	dá	popsat	jako	
znovusestavení	 „obytného	 příslibu“,	 přičemž	nelze	 zamlčovat,	 jaký	
byl	prvotní	účel	tohoto	prostoru.
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Kostely	totiž	–	ve	své	historické	mnohočetnosti	a	teologické	pova-
ze	–	spojují	prostorové	prvky	pokračující	identity	a	dějinné	proměny:	
svou	 stálostí	 na	 jednu	 stranu	 vyjadřují	 plantatio ecclesiae	 na	 kon-
krétním	území,	v	daných	zeměpisných,	kulturních	a	 společenských	
podmínkách,	a	na	stranu	druhou,	vzhledem	k	dějinnému	vývoji	ritů,	
spirituality	a	zbožnosti,	musí	být	schopny	sledovat	život	daného	spo-
lečenství,	které	je	povoláno	pracovat	s	rozlišováním	v	dialektice	mezi	
věrností	paměti	a	věrností	svému	času.

Ve	 světle	 tohoto	 transformativního	 dynamismu	 představuje	 ka-
ždý	proces	uzavření	a	nového	využití	kostela	citlivý	okamžik,	často	
vnímaný	 jako	další	prvek	v	dějinách	stále	složitější	 identity	místní-
ho	společenství.	Proto	by	také	historická	analýza	uzavíraných	budov	
měla	 zahrnovat	 i	 přesný	 rozbor	 jednotlivých	 fází	 období	 budování	
a	jejich	významu,	a	zejména	to,	v	čem	spočíval	liturgický	a	společen-
ský	význam	daného	kostela,	aby	tak	bylo	možné	identifikovat,	vylo-
žit	a	pochopit,	o	co	se	počátky	místního	společenství	opírají.	Identita	
kostela	 se	pak	utváří	 jako	mozaika	prvků,	které	vyplývají	 z	úspěš-
ných	transformací,	změn	a	rozhodnutí	učiněných	v	průběhu	doby	na	
základě	společné	shody	nebo	mezi	jednotlivci.	Aby	se	totiž	proměna	
vyžadovaná	procesem	hledání	nového	využití	mohla	vědomě	zařadit	
a	být	přijata	do	dlouhodobých	dějin	místního	 společenství,	musí	 se	
jak	trvalost	původní	budovy,	tak	pozdější	rozvrstvení	stát	předmětem	
pečlivé	analýzy,	provedené	ve	shodě	s	platnými	pravidly	památkové	
péče.	 Pak	mohou	 tyto	 případy	 sloužit	 jako	 výkladový	 a	 vzdělávací	
materiál	pro	budoucnost.

S	 využitím	 současných	 přístupů	 k	 chápání	 historických	 budov	
a	hodnocení	jejich	významu	tak	můžeme	stanovit	různé	možnosti,	jak	
lze	změny	v	užívání	provádět.	Vždy	je	k	tomu	třeba	pochopit	význam	
daného	kostela	a	vzít	v	úvahu	čtyři	pojmy:	odolnost,	udržitelnost,	spo-
luzodpovědnost	a	plánování.

a. Kostely	v	průběhu	dějin	často	prokazovaly	velkou	odolnost, kte-
rou	lze	chápat	jako	schopnost	kulturního	dědictví	projít	různými	
typy	zásahů	a	tlaků	(katastrofy,	ideologické	škody,	změna	využití,	
úpravy	kvůli	posunu	ve	zbožnosti	a	liturgii	atd.),	aniž	by	přitom	
přišly	o	svou	identitu.	Ve	shodě	s	touto	perspektivou	tedy	platí,	že	
v	případě	přirozeného	i	lidmi	způsobeného	procesu	proměny,	je-li	
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provedena	správně,	může	kostel	dosáhnout	stavu	dynamické	rov-
nováhy,	která	není	identická	s	výchozím	bodem,	ale	přesto	nese	
rozpoznatelné	 původní	 prvky.	Každá	náboženská	budova	může	
mít	vrozený	charakter,	který	se	odvozuje	od	 jejího	historického	
vývoje,	a	vztah	mezi	pamětí	a	inovací	lze	rozvíjet	také	s	respek-
tem	ke	kulturním	a	dějinným	charakteristikám	daného	místa.

b.	 Proces	přeměny	musí	provázet	myšlenka	na	udržitelnost,	a	to	ne-
jen	co	se	týká	prostředí	a	ekonomických	faktorů,	ale	také	udrži-
telnost	ve	vztahu	ke	kulturně-společenským	a	politicko-adminis-
trativním	prvkům.	Každý	takový	proces	musí	totiž	být	udržitelný	
nejen	ve	vztahu	k	samotným	stavebním	úpravám,	ale	také	vzhle-
dem	ke	správě	budovy	přinejmenším	ve	střednědobém	časovém	
horizontu.	Musí	se	přitom	opírat	o	shodu,	která	podrobně	definuje	
jednotlivé	typy	odpovědnosti	a	zájmů	i	podoby	využívání	v	čase	
a	na	jejíž	plnění	ve	formě	jasných	pravidel	dohlížejí	kompetentní	
správci.

c.	 Interpretačním	a	do	budoucna	zaměřeným	kritériem	umožňujícím	
odolné	a	udržitelné	 zásahy	do	nevyužívaných	nebo	uzavřených	
kostelů	může	být	otázka	zpětného	přivlastnění	jednotlivými	spo-
lečenstvími.	Existuje	 totiž	množství	navzájem	na	sobě	nezávis-
lých	církevních	využití,	která	mohou	zajišťovat	různé	organizace	
(nejen	farnosti	nebo	diecéze	jako	územní	celky),	a	to	jak	v	oblasti	
liturgické	 (bohoslužebné	 prostory	 pro	 specifické	 pastorační	 ak-
tivity),	 tak	pro	účely	katecheze,	charity,	kultury,	rekreace	apod.	
Nedostatečně	využívané	kostely	mohou	sloužit	také	pro	potřeby	
turismu	nebo	jako	prostory	otevřené	všem	lidem	ke	ztišení	a	me-
ditaci.	Vzhledem	k	tomu,	že	mnohé	kostely	v	minulosti	bezpro-
středně	nesloužily	k	pastorační	činnosti	(tedy	například	jako	farní	
kostely)	a	vznikly	z	touhy	laiků	(např.	bratrstev),	mohou	i	dnes	ně-
které	z	nich	být	v	rámci	spoluzodpovědnosti	a	diverzifikace	stra-
tegií	svěřeny	laickým	sdružením	(spolkům,	hnutím	apod.),	která	
zajistí	 jejich	 otevření	 a	 budou	 s	 tímto	 dědictvím	 lépe	 nakládat.	
V	některých	oblastech	mají	zkušenosti	se	smíšeným	využíváním	
prostoru,	který	zčásti	slouží	 liturgii	a	zčásti	charitativním	nebo	
společenským	účelům.	Toto	řešení	by	ovšem	vyžadovalo	změny	
v	kanonickém	právu.
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d.	 Žádný	 zásah	 by	 neměl	 zůstat	 osamocený:	 proto	 je	 třeba	 rozvi-
nout	sjednocenou	územní	vizi,	která	vezme	v	potaz	i	společenské	
dynamiky	 (např.	demografické	změny,	platná	opatření	v	oblasti	
památkové	ochrany,	proměny	pracovního	trhu	apod.),	pastorační	
strategie	(různé	územní	celky	na	úrovni	diecézí	a	farností,	spe-
cializovaná	pastorační	díla	atd.)	a	stupeň	naléhavosti	co	do	ochra-
ny	kulturního	dědictví	(zranitelnost	památky,	rizikovost	daného	
území,	vnitřní	hodnota	budovy	a	jejího	vybavení).	Tento	přístup	
vyžaduje,	aby	byl	každý	kostel	zanesen	do	sítě	hodnot	a	sdílených	
strategií.	Plánování	využití	církevního	kulturního	dědictví	je	ne-
zbytným	 nástrojem	 pro	 správné	 zhodnocení	 proměny	 každého	
jednotlivého	kostela,	kterému	hrozí	uzavření.

5.	Směrnice	pro	ochranu	movitého	dědictví

„Křesťanské	umění,	toto	nesmírně	důležité	‚kulturní	dobro‘,	vykoná-
vá	i	nadále	mimořádnou	službu,	když	působivě	a	skrze	smyslům	vi-
ditelnou	krásu	předává	dějiny	smlouvy	mezi	Bohem	a	člověkem	i	bo-
hatství	zjeveného	poselství.	[…]	Kulturní	dědictví	se	pro	tyto	zásadní	
duchovní	 dějiny	 ukázalo	 být	mimořádným	 záznamem	 jednotlivých	
okamžiků.“17

Církev	vždy	měla	za	to,	že	místem,	kde	její	kulturní	statky	mohou	
nejlépe	sloužit	svému	hlavnímu	účelu	–	totiž	bohoslužbě,	katechezi,	
charitě	a	kultuře	–	a	kde	je	zároveň	lze	nejlépe	uchránit	před	nebezpe-
čím,	je	původní	prostředí,	pro	které	tyto	statky	vznikly:	kostel.	Při	ru-
šení	bohoslužebného	prostoru	tedy	vyvstávají	otázky	ohledně	hmot-
ného	uchování	i	významové	kontinuity	movitých	kulturních	památek.	
Když	se	totiž	pro	bohoslužebný	prostor	najde	nové,	profánní	využití,	
je	 zcizen	anebo	určen	k	demolici,	 stává	 se	 tato	 situace	neslučitelná	
s	trvalou	přítomností	posvátného	vybavení	a	dalších	předmětů,	kte-
ré	jsou	v	něm	uchovávány.	Je	proto	třeba	se	zamyslet	nad	posláním	
movitého	kulturního	dědictví,	které	se	z	uzavíraných	bohoslužebných	

17	 	Jan	Pavel	II.,	Promluva	ke	III.	plenárnímu	shromáždění,	31.	března	2000,	
in:	 Enchiridion dei beni culturali della Chiesa,	 EDB,	 Bologna	 2002,	
č.	1170.



142

prostor	má	odstranit,	aby	nedošlo	k	jeho	rozptýlení	a	jednotlivé	před-
měty	nebyly	používány	nevhodným	způsobem.	Veškeré	plány,	co	se	
má	 s	 vybavením	 uzavíraných	 kostelů	 stát,	 je	 třeba	 včas	 promyslet	
a	využít	přitom	rady	kompetentních	odborníků.

Oběžník	Kongregace	pro	klérus,	který	 jsme	již	zmiňovali	výše,	
předepisuje,	že	„před	zcizením	musí	být	všechny	posvátné	předměty,	
relikvie,	posvátné	mobilie,	barevné	vitráže,	zvony,	zpovědnice,	oltáře	
atd.	odstraněny,	aby	mohly	být	používány	v	jiných	posvátných	budo-
vách,	anebo	odevzdány	církevní	autoritě.	Protože	oltáře	nemohou	být	
nikdy	odevzdány	k	profánnímu	používání,	nemohou-li	být	odstraně-
ny,	je	třeba	je	zničit	(srov.	kán.	1212	a	1238).“18

Některé	předměty	nemohou	být	vzhledem	ke	své	povaze	nebo	po-
žadavkům	občanského	práva	odstraněny,	a	proto	je	prvním	řešením,	
jak	 s	movitým	kulturním	dědictvím	nakládat,	 kontinuita	 používání	
a	 života	 v	 některém	 posvátném	 prostoru,	 který	 má	 ke	 zrušenému	
kostelu	územní	nebo	historickou	vazbu	–	případně	ve	více	takových	
prostorách	–	anebo	i	v	novém	prostředí.	S	tímto	krokem	souvisí	a	zá-
roveň	mu	musí	předcházet	nutnost	postoupit	movité	kulturní	dědictví	
církve	k	jakési	„funkční	vazbě“,	kterou	poskytne	a	garantuje	církevní	
autorita.	Přitom	nemá	jít	jen	o	katalogizaci	za	účelem	uschování,	ale	
je	 třeba	všemožným	způsobem	zabránit	zcizení	předmětů	z	objemu	
movitých	památek.19	Tato	církevní	autorita	se	také	obvykle	musí	řídit	
občanským	právem	pro	ochranu	památek,	které	předpokládá	ověření	
kulturního	zájmu	předtím,	než	dovolí	zcizení.

Před	jakýmkoli	přemisťováním	movitého	majetku	je	třeba	zkont-
rolovat	inventář	vzniklý	podle	předpisů	kanonického	práva	(srov.	kán.	
1283)	nebo	katalog	(pokud	v	ideálním	případě	taková	katalogizace	ze	
strany	církve	nebo	státu	proběhla),	aby	během	přesunu	nebyl	žádný	
předmět	ztracen.	V	opačném	případě	je	třeba	vytvořit	přesný	inventář	
pro	tuto	příležitost.

18	 	Kongregace	pro	klérus,	„Směrnice	pro	modifikaci	farností,	pro	uzavírání	
kostelů	nebo	jejich	odevzdání	k	profánnímu,	nikoli	nedůstojnému	použí-
vání	a	pro	jejich	zcizování“,	30.	dubna	2013,	op. cit.,	č.	3.g.

19	 	Srov.	tamtéž,	č.	2.
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Druhým	 řešením,	které	výše	 zmíněný	oběžník	Kongregace	pro	
klérus	předpokládá,	je	„církevní	úschova“.20	Pod	tímto	pojmem	se	ro-
zumí	bezpečné	místo	vhodné	pro	uložení	 církevního	majetku	nebo	
ještě	lépe	církevní	muzeum.	Je	ovšem	třeba	poznamenat,	že	umístění	
předmětu	do	muzea	sice	na	jednu	stranu	zajišťuje	hmotné	uchování	
památek,	na	stranu	druhou	ovšem	ztěžuje	jejich	formální	autenticitu,	
neboť	 je	 tak	 izoluje	od	prostředí,	pro	které	vznikly,	a	uchovává	 jen	
jednu	 část	 jejich	 hodnoty,	 totiž	 tu	 uměleckou.	Zde	 je	 namístě	 upo-
zornit	 na	 schopnost	 církevních	 muzeí	 vdechnout	 posvátným	 nádo-
bám,	sochám,	oltářním	obrazům,	relikviářům	atd.	„nový	život“,	když	
tyto	předměty	mohou	novým	způsobem	svědčit	o	liturgii,	zbožnosti,	
dějinách	 a	 náboženském	 životě	Božího	 lidu	 v	 konkrétním	 regionu,	
a	tak	„v	důvěrném	spojení	s	posláním	církve	jejich	obsah	neztratí	svůj	
vnitřní	cíl	a	určení	vzhledem	k	použití,	pro	které	byly	tyto	předměty	
vytvořeny“.21

6.	Závěrečná	doporučení

Papežská	rada	pro	kulturu	a	delegáti	biskupských	konferencí	z	Evro-
py,	Kanady,	Spojených	států	a	Austrálie	při	této	příležitosti	předklá-
dají	také	tato	schválená	„závěrečná	doporučení“:

1. Odpovědnost	za	péči	o	náboženské	památky	náleží	především	ce-
lému	společenství,	a	zejména	náboženskému	uskupení,	pro	které	
je	toto	dědictví	důležité,	a	to	na	jeho	místní	i	všeobecné	úrovni.	
S	vědomím,	že	v	jednotlivých	zemích	existují	různé	právní	před-
pisy,	dále	platí,	že	uchování	náboženského	dědictví	má	v	ideálním	
případě	iniciovat	náboženské	společenství	a	poté	ho	provádět	ve	
spolupráci	s	odborníky	na	památkovou	péči	a	dalšími	zaintereso-
vanými	stranami	včetně	státních	orgánů.

20	 Srov.	tamtéž,	č.	3.g.
21	 	Papežská	komise	pro	kulturní	 dědictví	 církve,	 oběžník	 „Pastorační	 vý-

znam	církevních	muzeí“,	15.	srpna	2001,	č.	2.1.1,	in:	Enchiridion dei beni 
culturali della Chiesa,	č.	899.
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2.	 Teologická	formace	nově	jmenovaných	biskupů,	budoucích	kněží	
a	jáhnů	i	laiků	má	zahrnovat	také	vzdělání	v	oblasti	památkové	
péče,	ať	už	jako	samostatný	kurz,	nebo	v	rámci	existujících	dis-
ciplín	(kanonické	právo,	liturgie,	církevní	dějiny	atd.).	Tak	budou	
kněží	 a	 pastorační	 pracovníci	 lépe	 vnímat	 význam	 kulturního	
dědictví	 v	 životě	 a	 evangelizačním	poslání	 církve	 a	 zároveň	 se	
připraví	na	jednání	s	odborníky	v	památkové	péči	a	zástupci	stát-
ních	úřadů.

3. Doporučujeme,	 aby	každá	 církevní	 instituce	udržovala	 inventář	
vlastních	budov	i	jejich	vybavení	a	dalších	předmětů,	a	také	přes-
ný	katalog	předmětů	kulturního	významu.	Zejména	je	třeba	dbát	
na	pečlivé	záznamy	a	monitorování	majetku,	který	se	dále	nevy-
užívá	 (včetně	moderních	prvků),	 a	zajistit	 jeho	ochranu	a	údrž-
bu	i	přijetí	bezpečnostních	opatření.	Je	vhodné	za	tímto	účelem	
vypracovat	 a	 distribuovat	 příručku	 a	 také	mezinárodní	 lexikon	
zachycující	nejrůznější	zkušenosti	z	celého	světa.

4. Každé	rozhodnutí	týkající	se	kulturního	dědictví	se	musí	odehrá-
vat	v	rámci	koordinované	územní	vize,	která	zahrnuje	sociální	dy-
namiku	(demografické	změny,	politiku	v	oblasti	kultury,	pracov-
ní	 trh,	pozornost	věnovanou	životnímu	prostředí	a	udržitelnosti	
krajiny	atd.),	pastorační	strategie	a	potřeby	týkající	se	památkové	
péče	ve	shodě	s	mezinárodními	i	státními	pravidly	v	oblasti	kul-
turního	 dědictví	 a	 také	 plány	 na	 využití	 církevních	 budov	 při-
nejmenším	ve	střednědobém	časovém	horizontu.	V	tomto	ohledu	
je	pro	církevní	společenství	nezbytné	spolupracovat	s	občanskou	
společností	daného	regionu,	která	může	péči	o	kulturní	dědictví	
dodat	širší	rámec.	Proces	rozlišování	budoucího	využití	uzavře-
ného	kostela	musí	vzít	v	potaz	i	názor	odborníků	na	památkovou	
péči	a	restaurování,	architektů,	dalších	zainteresovaných	odborní-
ků	a	také	farnosti	i	širšího	společenství.

5. Závažná	 rozhodnutí	 ohledně	 změny	 využití	 budovy	 postavené	
jako	 posvátné	 křesťanské	 místo,	 která	 splňují	 předpoklady	 ka-
nonického	 i	 občanského	 práva,	 je	 třeba	 přijímat	 v	 partnerství	
s	 rozličnými	 zainteresovanými	 církevními	 subjekty	 (celým	Bo-
žím	lidem,	biskupem,	farářem,	pastorační	radou,	řeholními	řády,	
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sdruženími	a	církevními	hnutími,	bratrstvy,	dalšími	pastoračními	
pracovníky	i	členy	farnosti),	aby	tak	bylo	dosaženo	realistického	
a	přiměřeného	řešení.	Při	rozlišování	je	třeba	mít	na	paměti	prak-
tické	i	symbolické	skutečnosti.

6. V	dokumentech	 týkajících	 se	 zcizení	 (prodej	 a	převod)	 je	 třeba	
uvést	 klauzuli	 v	 zájmu	 ochrany	 posvátnosti	 budovy,	 zahrnující	
i	otázku	možného	dalšího	prodeje.	K	zajištění	důstojnosti	daného	
místa	v	rámci	možností	příslušného	právního	systému	je	vhodné	
přizvat	také	státní	úřady.

7. Nakolik	 je	 to	možné	a	v	souladu	s	původním	záměrem	budovy,	
pak	v	případě,	že	už	objekt	není	možné	udržovat	jako	církevní,	je	
žádoucí	vyvinout	veškeré	úsilí	 směřující	k	nalezení	nového	vy-
užití,	ať	už	povahy	náboženské	(například	v	rámci	jiného	křesťan-
ského	společenství),	kulturní	nebo	charitativní.	Komerční	a	spe-
kulativní	 využití	 se	 zdá	 být	 vyloučené,	 avšak	 v	 úvahu	 připadá	
sociální	 podnikání.	 Přednost	mají	 dostat	 záměry	 kulturní	 (mu-
zea,	konferenční	sály,	knihkupectví,	knihovny,	archivy,	umělecké	
ateliéry	atd.)	nebo	sociální	(prostory	pro	setkání,	charitní	centra,	
zdravotnická	zařízení,	jídelny	pro	chudé	atd.).	U	budov	s	nižší	ar-
chitektonickou	hodnotou	 lze	povolit	 také	využití	 pro	 soukromé	
bydlení.

8. Ještě	před	využitím	k	jinému	účelu	je	třeba	uzavřené	kostely	pro-
studovat	a	zkoumat	veškeré	dřívější	změny,	které	budově	vtiskly	
stávající	vzhled.	Tak	bude	možné	lépe	vyhodnotit,	 jaké	budoucí	
proměny	 jsou	 ve	 shodě	 s	 historickou	 architekturou,	 aby	 objekt	
mohl	 být	 vědomě	 včleněn	 do	 dějin	 daného	 společenství	 a	 aby	
nová	skutečnost	uchovala	význam	a	paměť	městského	nebo	ven-
kovského	systému,	které	v	sobě	budova	nese	dějinami	(její	vnitřní	
hodnotu).

9.	 Obecně	 platí,	 že	 pokud	 nemohou	 být	 provedeny	 úpravy	 vratné	
povahy,	je	žádoucí	ponechat	kostelům	s	historickou	hodnotou	je-
jich	původní	rozměry	a	tvary,	což	se	týká	také	všech	stavebních	
prvků,	funkčního	a	hierarchického	rozdělení	prostoru	i	originál-
ních	prvků	s	významnou	symbolikou.	Při	přeměně	vnitřních	pro-
stor	je	tak	vhodné	zachovat	různé	výšky	pohledu	i	klíčové	prvky	
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interiéru,	výzdobu	a	její	zasazení.	Tak	si	všichni	uživatelé	objektu	
budou	moci	uvědomit,	že	se	nacházejí	v	prostoru,	který	byl	znovu	
objeven	a	přetvořen	podle	soudobých	metod.

10.	 	Co	se	týká	movitého	kulturního	dědictví	přeneseného	z	uzavře-
ných	kostelů	(vybavení,	obrazy,	posvátná	roucha,	vitráže	atd.)	–	
s	výjimkou	těch,	které	jsou	vázány	státní	legislativou	–	vybízíme	
zde	 k	 hledání	 kontinuity	 jejich	 použití	 a	 života	 v	 jiných	 koste-
lích	téhož	území,	které	takové	předměty	postrádají,	anebo	v	chu-
dých	 církevních	 společenstvích	 na	 znamení	 bratrského	 sdílení.	
Předměty,	které	byly	přenesené	z	původního	místa	určení	a	mají	
zvláštní	význam,	je	vhodné	dokumentovat	(včetně	místa	původu)	
a	 uložit	 do	muzea,	 nejlépe	 církevního,	 a	 tak	 jim	 umožnit	 nové	
využití	a	uchování	paměti	v	rámci	církevního	prostředí.	Přitom	
je	třeba	se	řídit	veškerými	existujícími	pokyny	místní	biskupské	
konference.

11. 	Obecně	doporučujeme,	nakolik	je	to	možné,	z	uzavíraných	kos-
telů	odnášet	oltáře,	 ambony,	kazatelny,	obrazy	a	další	posvátné	
vybavení,	neboť	jeho	přítomnost	může	být	v	rozporu	s	novým	vy-
užitím	místa	(s	výjimkou	případů,	kdy	se	kostel	mění	v	muzeum).	
Vše	je	třeba	činit	při	zachování	platných	nařízení	státního	práva	
a	ve	shodě	s	příslušnými	úřady.


