15. března 2017

Chrám sv. Mikuláše v Chebu jako turistický cíl
Zpráva o prvním roce období udržitelnosti
Ve sledovaném období (17. listopadu 2015 – 16. března 2017) byly
prováděny práce na přípravě zprovoznění objektu pro veřejnost (úklid, vybavení
chrámu, dokončovací mimoprojektové práce), proběhl nábor a zaškolení týmu
dobrovolníků pomáhajících s provozem objektu, objekt byl přes zimu otevřen
veřejnosti ve zkušebním provozu.
Od 1. dubna 2016 byly do pracovního poměru přijati dva zaměstnanci: hlavní
pokladní a vedoucí dobrovolníků (0,5 úvazku) a správce chrámu (0,5 úvazku).
Otevírací hodiny chrámu včetně krypty a věže se stabilizovaly na každý den
kromě pondělka, přes léto od 10 do 17 hodin, v zimě pak od 13 do 16 hodin. Během
sledovaného období navštívilo chrámovou věž více než 7 tisíc návštěvníků, vlastní
chrámovou loď pak odhadujeme návštěvnost přes 15 tisíc návštěvníků (z toho tak
třetina sestoupila i do chrámové krypty).
3. dubna 2016 byly nově zpřístupněné prostory chrámu slavnostně
požehnány plzeňským biskupem Františkem Radkovským a byla zahájena turistická
sezóna.
Od 3. dubna 2016 se v chrámu začaly konat pravidelné nedělní, pondělní,
čtvrteční a páteční katolické bohoslužby.
V prosinci 2016 byl presbytář chrámu vybaven mobilním vytápěním a v lednu
a únoru proběhla obnova systému protipožární ochrany objektu včetně revizí a
kontroly ze strany hasičů.
V rámci publicity objektu během celého sledovaného období fungovala sekce
věnovaná objektu na webových stránkách farnosti (www.mikulas.farnostcheb.cz),
kde jsou k nalezení základní informace, a byl založen profil objektu na facebooku
(Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu: Prostor pro přiblížení, adresa:
www.facebook.com/mikulascheb), na kterém jsou zveřejňovány průběžné informace,
pravidelné akce, fotografie či videa a získávána zpětná vazba od návštěvníků.
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Z jednorázových větších akcí se ve sledovaném období konaly tyto:



















3. dubna 2016 Slavnostní požehnání a zahájení sezony (Mons. František
Radkovský, biskup plzeňský)
9. dubna 2016 Běh z věže chrámu na dno světa (benefiční "seběh" Miloše
Škorpila z věže chrámu do hloubky Mariánského příkopu - 11 km)
15. dubna 2016 Otevření vyhlídky na věži pro veřejnost (slavnostní zahájení
sezony na věžní vyhlídce)
8. května 2016 Supporting Aleppo (podpora trpících v Aleppu)
10. června 2016 Noc kostelů (chrám otevřený až do půlnoci s nabídkou
tematického programu)
18. června 2016 Poutní maraton (start v chrámové lodi a cíl nahoře na chrámové
věži)
červenec 2016 Chebské varhanní léto (dva koncerty z tradičního varhanního
cyklu)
2. září 2016 Egerer Wallfahrt / Chebská pouť (zahájení česko-německé pouti z
Chebu do Teplé)
3. září 2016 Den evropského dědictví
30. září 2016 Vernisáž výstavy tapisérií Biblické motivy v textilní tvorbě (Lydie
Šloufová)
30. září 2016 až 28. února 2017 Výstava tapisérií Lýdie Šloufové
17. listopadu 2016 Den svaté Alžběty pro malé i velké (velký úklid chrámu s
doplňkovým programem)
6. prosince 2016 Mikulášská poutní mše svatá
prosinec 2016 Advent u sv. Mikuláše (výstava betlémů)
24. prosince 2016 Půlnoční bohoslužba (vánoční bohoslužba pro širokou
veřejnost)
6. ledna 2017 Živý betlém (zahájení Tříkrálové sbírky)
1. března 2017 Vernisáž výstavy fotografií z Haiti Všechny barvy naděje
1. března až 31. dubna 2017 Všechny barvy naděje (výstava fotografií z Haiti od
Jiřího Pasze)

Z výše uvedeného vyplývá, že projekt v prvním roce své provozní fázi udržitelnosti
pomohl podstatně rozšířit 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 projektu za veškerou podporu a pomoc při propagaci projektu.
Mgr. Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb

