Historie věží kostela sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu
Stavba původně románské baziliky byla započata někdy ve 20. letech XIII. století. První dochovaná
zmínka pochází až z roku 1239. Záhy však došlo v r. 1270 k požáru velké části města, při kterém byl
poškozen i kostel. Následná rekonstrukce pak byla prováděna ve slohu gotickém a věže dostaly
nové, gotické helmice.
V roce 1742, kdy začalo být město okupováno Francouzi, zasáhl kostel blesk, a obě jeho věže
vyhořely. Byly zničeny helmice, roztavily se zvony a poškozeny byly i interiéry věží. Kvůli válečné
situaci nebyly opravy započaty, a vše bylo jen provizorně zabezpečeno. Dva roky po ukončení války,
v roce 1747 pak byly zhotoveny nové zvony. V témže roce také do Chebu přijíždí chebský rodák,
významný architekt a stavitel, Balthasar Neumann, kterého město požádalo, aby provedl
rekonstrukci věží. Oprava byla dokončena v roce 1758 a kostel získal další nové helmice, tentokráte
barokní, cibulovitého tvaru.
V roce 1809 ale zasáhl město další požár. Zničil stovku budov a zasáhl i kostel sv. Mikuláše a opět
byly zničeny obě věžní helmice. V roce1812 byla vyrobena helmice pro jižní věž, druhá věž byla jen
provizorně zastřešena. Nové, novogotické helmice získal pak kostel až v roce1869.
V posledním roce 2. světové války, a to 20. dubna 1945 byl Cheb bombardován spojeneckými
vojsky. Především byly ostřelovány okrajové části města, zničeno nádraží a železniční viadukt.
Ovšem jedno z bombardování ve středu města poškodilo i věže kostela. Ty po válce získaly jen
nízké, 7 metrů vysoké, provizorní helmice. Tyto helmice zůstaly provizoriem na příštích 63 let.
Až v roce 2008, po několikaletém sbírání finančních prostředků, byl nadační fond Historický Cheb
schopen napravit rest z konce války. Byly vyrobeny 26 metrů vysoké jehlanovité helmice (kopie
novogotických z roku 1869), každá se čtyřmi menšími věžičkami v rozích. Ty byly v červenci 2008
jeřábem usazeny na věže kostela a o několik týdnů později slavnostně představeny veřejnosti.
Proběhlo také svěcení helmic, a to poněkud netradičním způsobem. Byly kropeny z plošiny vodou z
hadice. Rekonstrukce stála 9 miliónů Kč.

