15. března 2019

Chrám sv. Mikuláše v Chebu jako turistický cíl
Zpráva o třetím roce období udržitelnosti
Ve sledovaném období (březen 2018 až březen 2019) probíhal provoz chrámu sv. Mikuláše a
Alžběty v návaznosti na druhý rok (viz Zpráva o druhém roce udržitelnosti z 12. března 2018).
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 opět jako vloni přes 6 tisíc návštěvníků, u
chrámové lodě pak odhadujeme návštěvnost kolem 10 tisíc návštěvníků (z toho část přitom
sestoupí i do chrámové krypty).
Personálie: Během třetího roku období udržitelnosti pokračoval celý pracovní úvazek správce
chrámu (pokladní a vedoucí dobrovolníků), přičemž k 1. 1. 2019 na toto místo nastoupila nová
pracovnice. Místo jsme zároveň zaregistrovali jako místo pro lidi se zdravotním postižením.
Otvírací doba chrámu byla i nadále zajišťována skupinou cca 10 dobrovolníků z řad farníků i
dalších spolupracovníků.
Vybavení: Ve sledovaném období bylo v chrámu doplněn informační systém a do krypty byla
ve spolupráci s pracovníky a s podporou Muzea Cheb instalována stálá expozice Pohřbívání
na Chebsku.
Opravy: Na podzim 2018 pokračovaly provizorní opravy některých částí staré břidlicové
střechy nad hlavní lodí chrámu (dle projektové přípravy bude její generální oprava stát kolem
16 mil. Kč). Stále 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). Nechali jsme si vypracovat právní posudek, na
základě kterého plánujeme v letošním roce z tzv. „zádržného“ (nevyplacená část za zhotovení
helmic) nejnutnější opravu pokrytí helmic realizovat sami.
Další rozvoj: V únoru 2018 byla ukončena jednání s Karlovarským krajem a s městem
Chebem o prodeji tzv. „Chebské monstrance“ vyrobené pro chrám sv. Mikuláše a Alžběty
počátkem 15. století a bylo přijato rozhodnutí tuto monstranci zachovat ve vlastnictví farnosti.
Byl vyhotoven restaurátorský průzkum monstrance, bylo vydáno stanovisko památkové péče
a úspěšně bylo požádáno o dotace z MK ČR na restaurování monstrance. S realizací
restaurování monstrance počítáme během roku 2019, kdy zároveň budeme zvažovat její
nejvhodnější umístění pro veřejnost (buď v rámci chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, nebo v boční
kapli v kostele sv. Václava v Kamenné ulici). Také během roku chceme přichystat dlouhodobý
plán financování a realizace výměny břidlicové krytiny nad hlavní lodí chrámu.
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
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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
bohoslužby, ale také pohřby, svatby a další duchovní setkání.
Jednorázové akce:
 18. 3. slavnostní požehnání ke službě pastorační a ekonomické radě
 6. 4. vernisáž výstavy fotografií Pohled na Latinskou Ameriku (Pablo Chacón Gil)
 19. 5. svatba Zdeňka Vilda a Marušky Blažejové
 22. 4. Svatojiřský koncert pro Hospic Sv. Jiří
 25. 5. Chebská noc kostelů (9. ročník) Poklady staré i nové
 25. - 27. 5. Farní dny s biskupem (mysterium - communio - missio):
 27. 5. Mše svatá s biskupem - katechumenát, biřmování, přijímání
 15. 6. vernisáž výstavy fotografií Jiřího Raka Toulky Chebskem
 23. 6. Poutní maraton (9. ročník) pro Hospic Sv. Jiří
 27. 6. Jdu s hlavou vztyčenou – vzpomínka na Miladu Horákovou
 6. – 9. 7. Chebské dvorky – výstava obrazů Jarmily Krynické
 16. 7. Benefiční koncert Evy Mokré a Martina Matušky
 17. 7. – 18. 8. Chebské varhanní léto
 31. 8. - 2. 9. Třídenní pěší pouť do Marienweiher (8. ročník)
 4. 9. - 31. 10. výstava fotografií Solovecké ostrovy - počátky Gulagu
 20. 9. Bohoslužba k 25. výročí plzeňské diecéze v chrámu sv. Mikuláše
 23. 9. Chorus Carolinus Kladno: Bonusový koncert Chebského varhanního léta
 3. 10. Cestopisné vyprávění o Soloveckých ostrovech
 28. 10. Bdění u lůžka - připomínka 100 let Československa
 17. 11. Festival svobody - připomínka 17. listopadu 1989
 23. - 25. 11. Farní dny: Slavnosti společenství
 2. 12. Adventní koncert ZUŠ Cheb
 9. 12. Adventní koncert pro Hospic (Eva Mokrá a Martin Matuška)
 13. 12. adventní setkání služebníků od sv. Mikuláše
 24. 12. Chebská půlnoční (Vánoční příběh ve starých českých koledách)
 4. 1. Zahájení a požehnání Tříkrálové sbírky 2019
 5. 1. Tříkrálová polévka (ve vchodu do chrámu)
 6. 1. Slavnost Zjevení Páně – křest, biřmování a eucharistie dospělé farnice
 19. 1. Jan Palach – 50 let poté (pietní vzpomínka se symbolickým rituálem)
Závěr: Z výše uvedeného vyplývá, že projekt i ve svém třetím 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

