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Záměr:   Prosím o zveřejnění termínů konání komentovaných 

prohlídek kostela v Pecce prostřednictvím informačních kanálů hradu Pecka 

Pořadatel:   Roman Hanuš ml. 

Kontaktní adresa:  Pecka 170, 507 82 Pecka  

Zhotovil:   Roman Hanuš ml. 

Kontakt mobil:  722 122 760 

Realizace:   Roman Hanuš ml. 

Účel dokumentu:  časový plán konání komentovaných prohlídek kostela sv. 

Bartoloměje pro účel komplexního informování návštěvníků hradu Pecka sloužící 

správě hradu 

Datum konání akce:  06, 07, 08/2021 

Určeno pro:   kastelán hradu Pecka pan Jan Murdych 

ÚVODEM 

Tímto zasílám soubor informací týkajících se konání prohlídek v kostele v Pecce v létě 

2021, který jsem slíbil 4. 6. 2021. Účelem tohoto dokumentu je předat věcnou stránku 

správě hradu, aby byly informace zveřejněny formou dle jejího uvážení a dostupné 

běžnému zájemci o hrad a Peckovsko jako celek. Věřím, že bude možné informace 

umístit např. na webové stránky nebo v upraveném rozsahu uveřejnit v tištěných 

materiálech. 

   Jak jistě víte, kompletní informovanost návštěvníků je jedním z předpokladů 

fungujícího turistického ruchu v obci a vede k lepším podmínkám pro její kulturní 

rozvoj. Fungující informační kanály mezi lidmi a institucemi jsou cestou k spokojenosti 

a indikují vyspělost společnosti. 

   Kostel se nachází v hojně vyhledávaném turistickém letovisku. Z toho vyplývá, že 

širokou skupinou lidí, přicházejících do jeho blízkosti, jsou kromě věřících i turisté 

doslova z celé České republiky. Z dosavadní zkušenosti je známo, že na stavbu cílí lidé 

v důsledku dobré reklamy v médiích prezentující zajímavosti lokality nebo dokonce 

přímo samotného kostela. Chceme nabídnout možnost zhlédnout a na vlastní oči 

okusit fascinujícím způsobem neobyčejnými lidskými dovednostmi ztvárněné pojetí 

hmoty objektu. Toho chceme dosáhnout pokrytím poptávky po možnosti vstupu 
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nejen do ústředních prostor stavby, ale v souladu s ochranou bezpečí návštěvníků a 

památného objektu zpřístupňovat postupně široké veřejnosti i přidružené a 

manipulační prostory. Základním motivem pro výše uvedené záměry je tedy snaha dát 

návštěvníkovi možnost na příkladu peckovského kostela pochopit souvislosti v 

technickém řešení, důležitost a nutnost péče v oblasti církevních staveb. Neméně 

podstatnou je také potřeba šířit osvětu o objektu majícím nezastupitelné duchovní, 

urbanistické a památkové hodnoty. To vše pokud možno za pravidelné spolupráce s 

tomu odpovídajícími institucemi a příslušnými odborníky. 

   Snaha informovat širokou veřejnost o historii, fungování a zajímavostech této 

sakrální stavby je o to důležitější, že se nachází v hojně navštěvovaném a mediálně 

známém sídle. Hrad je bezesporu důstojnou vlajkou zvoucí k návštěvě kraje a možná 

tím, co přispěje k rozhodnutí vydat se k nám ze vzdálených končin země. Historie 

kostela je s dobovými poměry na hradě úzce spjata, a proto považuji za žádoucí, aby i 

zde byl příchozí alespoň sezónně přivítán dveřmi otevřenými.  

Roman H. 
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JJJ 

PROGRAM 

Měsíc Datum Den Začátek prohlídky 

ČERVEN 

13. 6. Ne 11:00 

19. 6. So 15:00 

20. 6. Ne 
11:00 

15:00 

ČERVENEC Po předchozí domluvě POUZE o víkendu 

SRPEN 

Každá sobota 14:00 

Každá neděle* 

11:00 

14:00 

16:00 

 

*Prohlídky v neděli 15. 8. zrušeny a přesunuty v plném rozsahu na sobotu 14. 8. 2021 

Délka komentované prohlídky dle zájmu návštěvníků cca 20-45 min 

Vstupné dobrovolné 

Kontakt pro předchozí domluvu prohlídky v červenci 2021: 722 122 760, e-mail: fararstvi@seznam.cz 


