Historie a vybavení chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu
Historický přehled
V době rozšiřování města byl kolem let 1220-1230 vybudován v blízkosti tržního
náměstí nový farní kostel sv. Mikuláše a Alžběty jako trojlodní románská bazilika,
podobající se bamberskému dómu, z níž se dodnes zachoval pouze západní portál a
spodní části obou věží. Kostel spravoval řád Německých rytířů, který si v jeho
blízkosti vystavěl svou komendu. Po zhoubném požáru města v roce 1270 byl
přistavěn polygonální raně gotický presbytář a později po polovině 15. století chrám
přestavěl v letech 1456-1470 mistr Jörg (Jorgen) z Chebu a stavbu dokončil mistr
Erhard Bauer (Pauer) z Eichstättu.
Kostel přeměnili v rozsáhlou 21 metrů vysokou trojlodní pozdně gotickou halu s 14
oltáři celkem o délce 50 m a šířce 30 m. Velkou část nákladů této rozsáhlé akce
uhradil bohatý místní podnikatel Zikmund Wann (+1469). Většinu interiéru stavebně
dokončeného kostela vymaloval v roce 1476 mistr Lukas z Norimberka. Malba klenby
sestávala z květinové rozviliny, do níž umělec zapracoval postavy Boha Otce, andělů,
evangelistů, církevních otců, Panny Marie, obou svatých patronů kostela i ochránce
řezenské diecéze sv. Wolfganga. V nové době byla poničená výmalba zabílena.
V druhé polovině 16. a počátkem 17. století zde hlásali Boží slovo luterští kazatelé.
V barokní době byla péče o kostel svěřena jezuitům a vnitřní umělecká výzdoba byla
renovována (17 nových oltářů) a po polovině 18. století obdržely obě věže nástavbu a
na jižní věži byla vztyčena barokní cibulovitá báň dle projektu místního rodáka,
proslulého architekta Baltazara Neumanna.
Po velkém požáru v roce 1809 získala původní vysokou střechu s nárožními věžičkami
opět jen jižní věž, druhá až během novogotických úprav v první polovině 60. let 19.
století. V letech 1891-1894 kostel velkoryse rekonstruoval v novogotickém slohu
podle plánů architekta Karla rytíře Schlachta místní stavitel Josef Pascher, ohledně
postupu nutných stavebních prací si vyžádali i radu pražského architekta Josefa
Mockera. Dne 6. října 1894 byl obnovený kostel znovu vysvěcen za účasti vysokých
církevních hodnostářů a široké veřejnosti. Většina vnitřního zařízení pochází z této
doby z rukou místních umělců a řemeslníků. Rekonstrukce se stala záležitostí nejen
duchovní správy arciděkanství a patrona kostela- města Chebu, ale i spolků,
zámožných rodin i jednotlivců. Část nákladů uhradila městská spořitelna (35 tisíc
zlatých), země česká a rakouský stát darovaly každý po 30.000 zl., město Cheb sumu
přes 175.000 zl. a část ceny zařízení zaplatil Spolek pro renovaci arciděkanského
kostela.
Koncem druhé světové války v dubnu 1945 zničil oheň střechu i krov obou věží, ty
byly pak léta jen provizorně zastřešeny. Celková oprava kostela se realizovala v 60.
letech 20. století (1966). Až v létě 2008 získaly obě věže původní 26 metrů vysoké
helmice se čtyřmi nárožními věžičkami zásluhou Nadačního fondu Historický Cheb,
předsedou jeho správní rady je ing. arch. Michal Pospíšil.
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Vnitřní vybavení chrámu
1) Jižní předsíň: Při příchodu z náměstí vstoupíme do jižní předsíně kostela. Kolem zdí jsou
rozmístěny tři náhrobníky: první vlevo s reliéfem Vzkříšeného Krista (náhrobník Barbory
Zedtwitzové, roz. z Vestenbergu 1580), za ním kámen Otilie Holldorfové (1597) a na protější
stěně byl umístěn náhrobník s erbem rodu Junckerů (1675). Vlevo výše visí zašlý obraz na
téma Nechte maličkých ke mně přijíti (18. století) a protější pamětní deska upomíná na
rekonstrukci chrámu z roku 1894. V chrámové lodi nad vchodem spatříme rozměrné plátno
Ukřižovaný Kristus místního původu (konec 17. století).
2) Oltář sv. Vincence: Uprostřed oltáře se nachází socha římského mučedníka Vincence,
vlevo od ní socha ochránce pocestných sv. Kryštofa a vpravo drakobijce sv. Jiří, v nástavci je
zpodobněn Ježíš jako Dobrý pastýř. Ostatky mučedníka (lebka) jsou uchovány v relikviáři
umístěném ve střední části oltáře, pořízeného z daru místních řezníků v roce 1895. Stětí a
přenesení ostatků sv. Vincence do chrámu v den jeho patrona dne 6. 12. 1693 je znázorněno
na vedlejším obraze z rukou naivního umělce (kolem 1740). Následně se pak každou poslední
neděli v měsíci srpnu konala ve městě ke cti mučedníka velká slavnost. Na okenní vitráži je
ve vrchní části zobrazena Poslední večeře Páně a pod ní oběť kněze a krále Melchisedecha
s praotcem Abramem (Abrahámem) jako starozákonní předchůdce hostiny Kristovy (srv. Gn
14, 18-20).
3) Socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem v náručí (novogotická)
4) Oltář sv. Jana Nepomuckého: V nástavci je umístěna socha patrona české země sv.
Václava. Sochu sv. Jana obklopují andělé a na oltářních křídlech doprovázejí zemského
světce další Janové: vlevo sv. Jan Evangelista a vpravo sv. Jan Křtitel. Na zadní straně křídel
jsou namalováni sv. Rupert se sv. Wolfgangem. Vitráž zpodobňuje sv. Eustacha z řady 14
pomocníků jako patrona městských střelců, kteří ji financovali u příležitosti oslav 500. výročí
trvání jejich spolku v roce 1894. U tohoto oltáře začíná soubor 14 obrazů křížové cesty,
postupující podél zdi kostela až na protější stěnu. Obrazy pořídil děkan Wenig (kolem 1877) a
jejich autor pracoval v duchu dobové realistické náboženské malby.
5) Oltář Panny Marie Lurdské se sochou sv. Bernadety připomíná lurdské zjevení v roce
1858
6) Boční oltář sv. Petra a Pavla vytvořil pražský sochař Heidelberg a oltářní plátno
namaloval mnichovský umělec Julius Köckert v roce 1863. Součást oltáře tvoří ceněné
pozdně gotické plastiky z doby po roce 1500, které restauroval v roce 1974 M. Hamsík. Vlevo
socha římského císaře sv. Jindřicha, držící v ruce zřejmě model dómu v Bamberku, který
založil a vpravo jeho manželky sv. Kunhuty, nad obrazem trůní mezi anděly sv. Klára. Nad
oltářní menzou je umístěn relikviář.
7) Presbytář: Hlavní oltář (1890-1894) zhotovili z výnosu polního fondu řezenští umělci
podle návrhu vikáře Denglera ve tvaru vrcholně gotického křídlového oltáře. Uprostřed
znázornili plasticky scénu Ukřižování, po stranách umístili čtyři sochy světců zleva sv. Josefa,
pěstouna Páně, patrona chrámu sv. Mikuláše, sv. Alžběty Duryňské a sv. Anny) a na
oboustranných bočních křídlech nacházíme události z Ježíšova života. Svatostánek lemují dvě
relikviářové busty. Před původní hlavní oltář je na začátek kněžiště umístěn současný oltář,
zhotovený v duchu liturgické reformy, který si udržel novogotický tvar. Do severní zdi
presbytáře je zapuštěna hodnotná kamenická práce z pískovce sanktuář z přelomu 14. a 15.
století, ve které se dříve uchovávala Nejsvětější svátost oltářní. V jeho spodní části nacházíme
erby dvou měšťanských rodin a pod baldachýny v jeho střední části stávaly kdysi postavy
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Panny Marie a sv. Jana. Chórové lavice z konce 19. století pořídila chebská spořitelna. Na
zdech presbytáře jsou zavěšeny rozměrné barokní obrazy na straně evangelijní (levé) Panna
Maria se zástupci řádů (= Apoteóza Madony) a Zmrtvýchvstalý Kristus, na straně epištolní
(vpravo) Korunování Panny Marie a Panna Maria jako ochránkyně křesťanů z doby kolem
roku 1730. Pozornost návštěvníků kostela upoutá i pozdně gotické sousoší Kalvárieukřižovaný Kristus s Matkou Boží a sv. Janem (kolem 1500), zavěšené v triumfálním
oblouku. Na vitrážích je uprostřed scéna Zvěstování Panny Marie (darovala rodina Ertlova),
na oknech po stranách postavy svatých patronů dárců (Františka a Magdaleny
Widtmannových a Josefa a Anny Bittnerových), výzdobu okna zcela vlevo zobrazující
Klanění pastýřů hradil děkan Schuh a okno vpravo se srdcem Josefovým a Mariiným starosta
Adolf Stanka a chotí Rosinou. Na posledním okně vpravo spatříme postavy obou patronů
kostela sv. Mikuláše a Alžběty, dar města Chebu.
8) Boční oltář Neposkvrněného početí Panny Marie byl vytvořen ve stejné dílně jako jeho
protějšek oltář sv. Petra a Pavla (1863), zkrášlují jej další tři pozdně gotické sochy (po 1500):
vlevo sv. Maří Magdalena, vpravo sv. Alžběta Duryňská a nad nimi sv. Markéta mezi anděly.
V jeho spodní části se nachází relikviář.
9) Oltář Nejsvětějšího Srdce Páně se svatostánkem, před ústřední postavou Krista klečí
ctitelka Božského srdce sv. Markéta Marie Alacoque, vlevo je umístěna socha španělské
karmelitánky a mystičky 16. věku sv. Terezie z Avily a vpravo sv. biskupa Augustina. Na
obou oltářních křídlech jsou malby (vlevo Veronika s rouškou, do níž se otiskla Kristova tvář
a na druhé straně sv. Maří Magdalena), na jejich zadní straně andělé. Okno za oltářem daroval
chebský rodák tepelský opat Alfréd Clementso, jeho postava klečí před Madonou, obklopenou
řádovými světci sv. Norbertem a bl. Hroznatou.
10) Obraz Panny Marie Pomocné pasovského typu je vystaven na pilíři ve zdobeném rámu.
Byl donesen do města roku 1735, jak praví spodní text. Na boku pilíře spatříme obraz sv.
Aloise, patrona mládeže a studentů.
11) Oltář Svaté rodiny: Nad postavami obklopuje reliéf Boha Otce svatozář. Ve spodní části
oltáře (retabula) nacházíme znaky řemeslnických sdružení. Na antependiu spatříme reliéfy
prorokyně Anny, Simeona, služebníka Božího Zachariáše a jeho manželky Alžběty, rodičů sv.
Jana Křtitele. Výzdobu dalších tří oken zničil v roce 1974 výbuch při neodborně provedeném
ohňostroji a dnes jsou okna zasklena moderní vitráží. Původně se na tomto okně nacházel
Ukřižovaný Spasitel (dar rodiny dr. Schüchera), na třetím okně sv. Florián jako ochránce před
ohněm (financovala místní pojišťovna Svatý Florián) a na čtvrtém Svatá rodina od mecenáše
Josefa Kreuzingera.
12) Sousoší Ukřižovaného s Pannou Marií a sv. Janem se nachází vedle severního vchodu
vpravo. Pochází z první třetiny 18. století. Před sousoším je možné zapálit svíci.
13) Rozměrné plátno Klanění pastýřů (Narození Krista, 1655 či 1660) visí na zdi nad
severním vchodem a pochází z dílny místního významného raně barokního malíře Jiřího
Adama Eberhardta. Bylo prý původně umístěno na hlavním barokním oltáři kostela. Pod ním
je oválný obraz na téma Ježíš vyhání penězoměnce z chrámu.
14) Zašlé dílo se znázorněním pašijového cyklu v 15 scénách (po polovině 17. století) je
zavěšeno vlevo vedle vchodu, jeho autorem je též Jiří Adam Eberhardt.
15) Zpovědnice s plastikou Nejsvětější Srdce Páně
16) Obraz sv. Jana Nepomuckého (barokní)
17) Oltář Bolestné Matky Boží (Pieta) je ve srovnání s ostatními dřevěnými oltáři stylově
odlišný, protože pochází z dílny tyrolských mistrů.
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18) Křtitelnice: Jedná se o kamennou románskou práci s reliéfy, cínovou mísou a podstatně
mladším sousoším Křtu Páně na víku, kterou obklopuje umělecky kovaná mříž z dílny
místních zámečnických mistrů Jiřího Ondřeje Herbecka a Jiřího Matese (1720). Za křtitelnicí
visí na zdi obraz Boha Otce se zeměkoulí v oktogonálním rámu (kolem 1730).
19) Zpovědnice: Okno vpravo od kůru darovalo okresní zastupitelstvo, znázorňuje křest
Páně, v jeho spodní části drží znak města Chebu měšťan s rolníkem. Na okně vlevo od kůru je
ztvárněn reformátor liturgického zpěvu papež Řehoř Veliký (věnoval místní mužský pěvecký
spolek).
20) Varhany o 2997 píšťalách, 48 rejstřících a 3 manuálech zhotovil v roce 1894 mistr
Martin Zaus z Chebu jako dodnes velmi ceněný hudební nástroj, sloužící nejen při
bohoslužbách ale i při koncertech duchovní hudby. Výzdobu okna za varhanami uhradil
stavitel Josef Pascher, jsou na něm zobrazeni sv. Josef se sv. Antonínem a dvěma anděly a
Bohem Otcem. Západní portál uzavírá umělecky kovaná mříž ze stejné dílny jako mříž u
křtitelnice. V ostění nad portálem je vsazena sice malá, ale působivá vitráž Zmrtvýchvstalý
Kristus, základní pravda křesťanů.
21) Postavy apoštolů v nadživotní velikosti (Matěj, pochybovač Tomáš, Matouš,
Bartoloměj, Šimon a Juda Tadeáš) jsou umístěny na pilířích u kůru. Vedle triumfálního
oblouku vpředu Filip a Jakub Menší, syn Alfeův a postavy dalších byly dříve namalovány na
sloupech chrámové lodi, dnes je již malba většinou nezřetelná. V iluzivních nikách byli na
první dvojici sloupů směrem od presbytáře znázorněni apoštol národů sv. Pavel a sv. Petr, na
němž založil Kristus církev, pak dále jako nejhodnotnější práce Kristus a sv. Ondřej a
poslední dnes ještě viditelní sv. Jan (vlevo) se sv. Jakubem Větším, syny Zebedeovými
(vpravo). Tyto dvě malby byly koncem 19. století nově přemalovány.
22) Mramorový reliéf Kristus na hoře Olivové daroval kostelu místní sochař Karel Wilfert
st. (1899). Na okně nad ním hraje na varhany patronka hudebníků sv. Cecilie (dar dalšího
místního pěveckého spolku) a na konzolách vedle reliéfu stojí vlevo socha sv. Františka
z Assisi, zakladatele řádu františkánů a vpravo sv. Bernarda, zakladatele řádu cisterciáků
(konec 17. století).
23) Zpovědnice se sochou Nejsvětější Srdce Mariino: V okně je zobrazeno procesí
s ostatky sv. Vincence, jež uchovává chrám, a nad ním žehnající Kristus s anděly (věnoval
prelát M. Hornsteiner z Prahy). Všechny vitráže dodala koncem 19. století firma Dittmann
Lünich z Kolína nad Rýnem kromě okna v presbytáři se scénou Klanění pastýřů, to pochází
od pražské firmy Türck.
24) Kazatelnu (1881) provedli umělci podle návrhu ředitele průmyslové školy B. Rauschera,
v jejích čtyřech polích se nacházejí obvyklé malby evangelistů.

Jedinečnost chrámu
Chebský římsko-katolický farní chrám sv. Mikuláše je po stavební stránce zcela ojedinělé
dílo. Spojuje prvky románské, gotické i novogotické architektury. V jeho interiéru nacházíme
hodnotné kamenické práce románské, gotické i renezanční doby (křtitelnici, sanktuář,
náhrobníky), soubor cenných pozdně gotických plastik, torzo pozdně gotické výmalby i
zbytky barokního zařízení především obraz Klanění pastýřů. Většina stylově jednotného
zařízení pochází však z doby první a zejména druhé novogotické úpravy v druhé polovině 19.
století. Tvoří ucelený celek prací sakrálního umění z dílen místních umělců, dokládající jejich
myšlenkovou i řemeslnou úroveň. Pouze dva oltáře byly postaveny v cizině (Řezno, Tyroly),
umožňují srovnání umělecké úrovně děl západočeského a evropského původu své doby.
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Snoubí se v něm kult českých i německých světců univerzální církve. Chebský farní kostel sv.
Mikuláše monumentálních rozměrů patří vedle velkých staveb klášterních kostelů
v Kladrubech a Teplé a katedrály sv. Bartoloměje k hlavním chrámům plzeňské diecéze.

Ostatní sakrální stavby v Chebu
Město Cheb se stalo od středověku významným centrem duchovního života západních Čech s
řadou církevních řádů, které podnítily výstavbu sakrálních budov jako středisek jejich
modlitby.
Kostel Zvěstování Panny Marie (františkánský), Františkánské náměstí: V polovině 13.
století se v Chebu usídlil nový žebravý řád, vycházející z učení sv. Františka z Assisi. Po
velkém požáru města z roku 1270 si vystavěl gotický kostel, jehož slohově čistý presbytář byl
vysvěcen roku 1285, trojlodní gotická hala byla dokončena do roku 1300, vysoká věž až
kolem roku 1330. Jedná se o významnou stylovou stavbu v rámci země. Severně se ke kostelu
připojuje komplex klášterních budov s pozdně gotickou křížovou chodbou. V dubnu 1950
komunistická moc františkány z jejich domu vypudila a po majetkových přesunech je dnes
celý areál v majetku města Chebu, které zajišťuje jeho základní opravu a příležitostně kostel
využívá ke kulturním účelům.
Kostel sv. Kláry (klarisek), Františkánské náměstí: Zámožné klarisky si postavily vrcholně
barokní kostel sv. Kláry v letech 1708-1712 dle projektu vynikajícího Kryštofa
Dientzenhofera jako nejhodnotnější barokní architekturu města. Po zrušení řádu za vlády
císaře Josefa II. roku 1782 bylo zařízení kostela rozchváceno, např. jeden oltář byl převezen
do vesnického kostela v nedaleké Třebeni. Nad chórem se dodnes dochovala kvalitní freska.
Následně byl kostel využíván zcela nevhodně jako skladiště. Po první světové válce byl
přebudován v pamětní síň padlých vojáků s expresivně laděnou freskou od kraslického rodáka
Fr. Grusse. V roce 1973 byl kostel po celkové obnově a instalaci varhan dle projektu
architekta Marcela Šulce otevřen pro veřejnost jako koncertní a výstavní síň místní Galerie
výtvarného umění. Dnes je do něj přemístěna expozice chebské gotické plastiky
s doplňujícími malířskými díly.
Kostel sv. Václava (dominikánský), Kamenná ulice: Jakmile se roku 1294 v Chebu usídlil
kazatelský řád dominikánů, začal s výstavbou svého kostela s klášterem. Současný kostel
zasvěcený zemskému patronovi sv. Václavu byl vybudován zřejmě dle projektu
západočeského architekta Abraháma Leuthnera dle vzoru římského kostela Il Gesú v letech
1674-1689. Jednolodní raně barokní stavba s šesti bočními kaplemi má dodnes jako jediný
chrám ve městě dochované původní hodnotné barokní a rokokové zařízení kromě hlavního
oltáře. V roce 1935 dominikáni z města odešli a dodnes užívá kostel římskokatolická církev.
Kostel sv. Bartoloměje (křižovnický), Křižovnická ulice: Na břehu řeky Ohře vedle Mostní
brány byl v roce 1414 vybudován gotický kostel sv. Bartoloměje s přispěním města Chebu
jako centrum duchovního života ošetřovatelského řádu křižovníků s červenou hvězdou, který
založila sv. Anežka Česká. Jeho klenbu podepírá centrální sloup a na stěnách se nacházejí
restaurované zbytky původní výmalby, např. Panna Maria s donátorem. V roce 1790 byl
kostel povýšen na druhý farní kostel pro severní chudší část města. V dubnu 1945 byl značně
poškozen v důsledku odstřelu sousedního mostu přes řeku. Po celkové opravě byla v něm od
roku 1963 umístěna vynikající expozice chebské gotické plastiky zásluhou ředitele galerie
Bojmíra Hutty, která se stala vzorovým příkladem pro využívání sakrálních staveb v naší
zemi. Po vrácení kostela řádu byla expozice přemístěna a v letním období se v kostele konají
příležitostné výstavy v režii Spolku přátel starého Chebu.
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Kostel Míru (evangelický), ul. 26. dubna: V souvislosti s růstem města v období rozvoje
průmyslu a kapitalistického podnikání začali do něj přicházet zejména z Německa věřící
evangelického vyznání. V roce 1862 byl zde založen evangelický sbor, který vybudoval
v letech 1869-1871 v dnešní ulici 26. dubna před bývalou Horní bránou evangelický kostel
Míru. Ušlechtilou novogotickou halu vystavěnou místním stavitelem Adamem Haberzettlem
zdůrazňuje vysoká štíhlá věž, která se stala jednou z dominant města. Dnes kostel užívá
Českobratrská církev evangelická.
Kostel Srdce Páně (oblátský), Palackého ulice: V rozvojové části města u vlakového nádraží
byl v dnešní ulici Palackého roku 1923 vysvěcen filiální kostel Srdce Páně, u kterého se
usídlil řád oblátů, pečující duchovně o mládež ze sousedního domova. Kostel poškozený při
bombardování města koncem války zprvu užívali ještě věřící, pak sportovci a později v něm
bylo hasičské centrum.
Kostel Nalezení sv. Kříže (kongregace Milosrdných sester sv. Kříže), ulice 17. listopadu:
Kostel vybudovala kongregace na okraji města v letech 1930-1933 jako neorománskou raně
křesťanskou trojlodní baziliku s plochým kazetovým stropem a dvoupatrovými arkádami
v bočních lodích podle návrhu architekta Antonína Schneidera. Chrám vyzdobili místní
umělci. Připojoval se k němu rozsáhlý komplex klášterních budov, kde sídlilo i vedení české
provincie kongregace. Dle představ zakladatelů se mělo jednat o dílo věky přesahující.
Nicméně v říjnu 1950 byly řádové sestry ze svého domu vypuzeny a od roku 1951 se
v objektu usadilo velitelství pohraniční stráže. Po společenských změnách v listopadu 1989
byly objekty kláštera ještě zčásti využity, pak vykradeny a po majetkových přesunech je dnes
zchátralý komplex v majetku soukromé firmy.
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