3. března 2020

Chrám sv. Mikuláše v Chebu jako turistický cíl
Zpráva o čtvrtém roce období udržitelnosti (17. 3. 2019 – 16. 3. 2020)
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. Návštěvnost věže
oproti minulému sledovanému období o tisícovku stoupla (v tomto období to bylo přes 7 tisíc
návštěvníků), u chrámové lodě pak odhadujeme setrvalou návštěvnost kolem 10 tisíc (z toho
část přitom sestoupí i do chrámové krypty).
Stálá expozice: V zadní části chrámu pod kůrem byla i ve sledovaném období umístěna stálá
prezentace života a služby chebské farnosti a v kryptě stálá expozice Pohřbívání na Chebsku.
Od Noci kostelů (24. 5.) byla navíc tato stálá expozice doplněna tzv. „Třináctou komnatou“, ve
které je prezentováno bolavé téma zneužívání v církevním prostředí.
Pravidelné akce: V chrámu se po celé sledované období konaly pravidelné nedělní
bohoslužby, ale také pohřby, svatby a další duchovní setkání.
Jednorázové či časově ohraničené akce:
































15. 4. Vernisáž výstavy fotografií Jiřího Dytrycha z jeho cest (výstava do července)
18. – 21 4. Velikonoční Triduum s noční Vigilií Zmrtvýchvstání v chrámu
24. 5. Chebská noc kostelů (10. ročník) Noční zpěv naděje
květen až říjen Večery chval v chrámu (poslední středy v měsíci)
27. 5. Cvičení Sboru požární ochrany v chrámové věži
28. 5. Přednáška pro studenty stavební průmyslovky
4. 6. Školní zájezd s ukázkou hry na varhany
13. – 15. 6. Chebské dvorky – jedna z expozic v chrámu
22. 6. Poutní maraton (10. ročník) pro Hospic Sv. Jiří – zahájení v chrámu
23. 6. Slavnost Těla a Krve Páně – první svaté přijímání
10. 7. – 7. 8. Chebské varhanní léto 2019 (v chrámu 17. 7., 24. 7., 31. 7.)
14. 7. Cyklopouť Neualbenreuth – Cheb (česko-německá bohoslužba)
24. 8. Varhanní maraton Vogtland 2019 – prezentace v chrámu
26. 7. Druhý pohled: Vernisáž výstavy fotografií Ivany Čamkové (výstava do listopadu)
30. 8. - 1. 9. Třídenní pěší pouť do Marienweiher (9. ročník) – zahájení
1. 9. Den modliteb za péče i stvoření (zahájení Času stvoření 1. 9. – 4. 10.)
říjen až prosinec: Střípky revoluce: Audiovizuální prezentace a výstava
17. 11. Poutní mše Sv. Alžběty Duryňské – Světový den chudých
17. 11 Zvonění 17:11 k 30. výročí Sametové revoluce
18. 11. Mše svatá a adorace za oběti zneužívání
24. 11. Farní den: Jděte do celého světa – zakončení Roku poslání
27. 11. a 6. 12. Ukázky hry na varhany pro školy – pan Nosek
6. – 8. 12. Zapalme svíčku: Světový den památky zesnulých dětí (Hospic Sv. Jiří)
8. 12. Adventní koncert ZUŠ Cheb
24. 12. Chebská půlnoční (Vánoce na míru aneb Vánoční příběh v moderní hudbě)
1. 1. Novoroční zvonění o půlnoci na věži chrámu
3. 1. Zahájení a požehnání Tříkrálové sbírky 2020
4. 1. Tříkrálová polévka (ve vchodu do chrámu)
8. 1. Jsme ze stejné planety: Vernisáž výstavy fotografií (výstava do února)
2. 3. Vězni malují: Vernisáž výstavy obrazů malovaných vězni (výstava do konce března)
3. 3. Prezentace výstavy Vězni malují a beseda pro studenty SZŠ Cheb
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Personálie: K 1. 1. 2019 nastoupila na místo správce chrámu nová pracovnice. Místo jsme
zároveň zaregistrovali jako místo na chráněném trhu práce. Otvírací doba chrámu byla
zajišťována skupinou cca 15 dobrovolníků z řad farníků i dalších spolupracovníků.
Vybavení: Ve sledovaném období byl liturgický prostor chrámu doplněn novou audiotechnikou
(mixážní pult, reprobedny, mikrofony, elektronické varhánky), kterou lze využívat i pro akce
pořádané v chrámu pro veřejnost.
Opravy: Opět i na podzim 2019 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 i další rok bez viditelného úspěchu pokračovalo jednání s firmou Pegisan
(mezitím v insolvenci) o záruční opravě prokazatelně nekvalitně provedeného pokrytí nových
helmic věží chrámu (vibrující a následně opadávající břidlicové šablony). Na rok 2019 původně
plánovanou opravu helmic z tzv. „zádržného“ (nevyplacená část za zhotovení helmic) jsme
zatím i přes několikeré poptávky firem zabývajících se výškovými pracemi nerealizovali
z důvodu náročnosti technologického postupu opravy.
Další rozvoj: V prosinci 2010 bylo ukončeno restaurování tzv. „Chebské monstrance“
vyrobené pro chrám sv. Mikuláše a Alžběty počátkem 15. století (dle nejnovějších hypotéz
dokonce snad až kolem roku 1380), která je ve vlastnictví farnosti. Během roku 2020 chceme
zvážit nejvhodnější umístění monstrance pro veřejnost (buď v rámci chrámu sv. Mikuláše a
Alžběty, nebo v boční kapli v kostele sv. Václava v Kamenné ulici, případně v samostatném
prostoru ve farní budově). Na rok 2019 původně plánované zpracování dlouhodobého plánu
financování a realizace výměny břidlicové krytiny nad hlavní lodí chrámu (předběžný rozpočet
16 mil. Kč) bylo odloženo na rok 2020. Z iniciativy Nadačního fondu Historický Cheb byly
provedeny kroky ke zjištění možností zpřístupnění půdy nad hlavní lodí chrámu pro
průvodcované prohlídky v rámci prohlídek historických chebských krovů.
Publicita: V rámci publicity objektu i během tohoto sledovaného období dále 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 Turistickým infocentrem
města Cheb (www.tic.mestocheb.cz).
Závěr: Z výše uvedeného vyplývá, že projekt i ve svém čtvrtém 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.
Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb

