12. března 2018

Chrám sv. Mikuláše v Chebu jako turistický cíl
Zpráva o druhém roce období udržitelnosti
Ve sledovaném období (březen 2017 až březen 2018) probíhal provoz chrámu sv.
Mikuláše a Alžběty v návaznosti na první záběhový rok (viz Zpráva o prvním roce
období udržitelnosti z 15. března 2017).
Návštěvnost: Otevírací hodiny chrámu včetně krypty a věže pokračovaly i
nadále každý den kromě pondělka, přes léto od 10 do 17 hodin, v zimě pak od 10 do
16 hodin. Během sledovaného období navštívilo chrámovou věž kolem 6 tisíc
návštěvníků, u chrámové lodě pak odhadujeme návštěvnost kolem 10 tisíc
návštěvníků (z toho cca třetina sestoupila i do chrámové krypty).
Personálie: Během druhého roku období udržitelnosti byly původní dva
půlúvazky (pokladní a vedoucí dobrovolníků + správce chrámu) spojeny do jednoho
celého úvazku. Otvírací doba chrámu byla i nadále zajišťována skupinou cca 10
dobrovolníků z řad farníků i dalších spolupracovníků.
Vybavení: Ve sledovaném období bylo v chrámu doplněno ozvučení a systém
pro bezdrátový mikrofon do malé lodi, věž byla doplněna dalšími kamerami, bylo
vylepšeno osvětlení ve věži a v malé lodi chrámu, bylo přidáno zábradlí u přístupu do
vyhlídkové místnosti, první dva bloky chrámových lavic byly vybaveny elektrickým
vytápěním a do všech lavic byly přidány termoizolační podsedáky.
Opravy: V létě 2017 byly provizorně opraveny některé části staré břidlicové
střechy nad hlavní lodí chrámu (dle projektové přípravy bude její generální oprava stát
kolem 16 mil. Kč) a zatím bez viditelného úspěchu pokračovalo jednání s firmou
Pegisan o záruční opravě prokazatelně nekvalitně provedeného pokrytí nových helmic
věží chrámu (vibrující a následně opadávající břidlicové šablony). Během roku musel
být také opraven opakovanými vloupáními poškozený turniket ve věži.
Další rozvoj: Během roku 2017 byly ve spolupráci s pracovníky Muzea Cheb
zahájeny přípravné práce pro zřízení trvalé expozice v kryptě chrámu nazvané
„Pohřbívání na Chebsku“, s jejíž realizací počítáme v prvním pololetí roku 2018. Z této
expozice byla prozatím realizována prezentace cínové rakve Sidonie Schlikové
v zadní části chrámu a pietní uložení ostatků Sidonie Schlikové v kryptě. V únoru 2018
po ukončení jednání s Karlovarským krajem a s městem Chebem o prodeji tzv.
„Chebské monstrance“ vyrobené pro chrám sv. Mikuláše a Alžběty počátkem 15.
století byly započaty úvahy o možnostech budoucí prezentace této monstrance přímo
v chrámu.
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Publicita: V rámci publicity objektu během celého sledovaného období fungovala
sekce věnovaná objektu na webových farnosti (www.mikulas.farnostcheb.cz), kde jsou
k nalezení základní informace, stejně jako profil objektu na facebooku (Chrám sv.
Mikuláše a Alžběty v Chebu: Prostor pro přiblížení, www.facebook.com/mikulascheb),
na kterém jsou zveřejňovány průběžné informace, pravidelné akce, fotografie či videa
a získávána zpětná vazba od návštěvníků. Po celé období také fungovala výměna
informací s chebským Turistickým informačním centrem (www.tic.mestocheb.cz).
Pravidelné akce: V chrámu se po celé sledované období konaly pravidelné
nedělní, v letních měsících navíc i páteční bohoslužby.
Jednorázové akce:





















15. dubna 2017 Slavení Velikonoční vigilie
25. dubna 2017 Dobrokavárna (setkání dobrovolníků od sv. Mikuláše)
29. dubna 2017 Moje jméno není uprchlík (přednáška fotografa Jiřího Pasze)
9. června 2017 Noc kostelů (chrám i věž otevřené od 19 hod. do půlnoci)
17. června 2017 Poutní maraton (start v chrámové lodi a cíl na chrámové věži)
červenec / srpen 2017 Chebské varhanní léto (koncerty 19. 7., 2. 8. a 9. 8.)
25. srpna a 10. září 2017 Přednášky o bl. Hroznatovi
22. srpna až 15. září 2017 Výstava o bl. Hroznatovi
13. listopadu 2017 Barvy a vůně Srí Lanky (dobrovolníci od sv. Mikuláše)
17. listopadu 2017 Den svaté Alžběty (Festival svobody a bohoslužba)
6. prosince 2017 Mikulášská poutní mše svatá
prosinec 2017 Advent u sv. Mikuláše (Roráty a Chebský betlém pro Hospic)
17. prosince 2017 Převzetí Betlémského světla od skautů
10. prosince 2017 Benefiční adventní koncert pro Hospic Sv. Jiří
17. až 24. prosince 2017 Betlémské světlo (k dispozici v chrámu sv. Mikuláše)
24. prosince 2017 Půlnoční bohoslužba (vánoční bohoslužba pro veřejnost)
5. ledna 2018 Zahájení Tříkrálové sbírky a požehnání koledníkům
6. ledna 2018 Tříkrálová polévka na podporu Tříkrálové sbírky (před chrámem)
26. ledna 2018 Když to jediné, co pomáhá, je láska (vernisáž výstavy fotografií)
26. ledna až 15. března 2018 Výstava fotografií o dívkách s Rettovým syndromem

Závěr: Z výše uvedeného vyplývá, že projekt i ve svém druhém roce provozní
fáze udržitelnosti pomáhá nadále rozšiřovat nabídku v oblasti cestovního ruchu a
turismu a při příležitosti dalších kulturních akcí, církevní poutí a slavností nabízí
atraktivní prohlídku nového turistického cíle, což bylo v žádosti o dotaci zmíněno jako
konkretizace hlavního poslání projektu, jímž je efektivní využití významné atraktivity
pro rozvoj cestovního ruchu.
Děkujeme partnerům za veškerou podporu a pomoc při propagaci projektu.
Mgr. Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb

