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A. Stručná historie nástroje
1771
1844
1845
cca 1880
1980
2010 - 2012

stavba nového nástroje, II/14, Pavel František Horák
návrh na opravu, Ferdinand Guth
oprava varhan, Josef Gartner III
přestavba varhan, Karel Schiffner
oprava varhan, Nožina starší
zprovoznění varhan, konzervace, údržba, Vladimír Turnwald na základně Restaurátorského záměru
Ing. Marka Čihaře z 9.10.1999 a Závazného stanoviska MHMP č.j. 150343/2004/Mül z r. 2005

B. Rešerše pramenů, nápisy v nástroji, interpretace vývoje v kontextu známých faktů
Historii varhan v někdejším karmelitánském dnes farním kostele máme archivně doloženou až od 2. pol. 18. století.1
Současný nástroj Petr v Itinerariu překvapivě neuvádí, ačkoliv se o filiálních kostelech zmiňuje2. Z obou Katastrů3
nástroj popisuje jen „Rekviziční“. Zásadní informace přináší podrobný průzkum a dokumentace nástroje uskutečněná
pisatelem v konfrontaci s archivními prameny a srovnávacím průzkumem.4 Na jejich základě lze interpretovat vývoj
nástroje bez vážnějších pochybností.
Nástroj postavil v r. 1771 kutnohorský varhanář Pavel František Horák jako dvoumanuálový v jedné skříni se stroji
umístěnými nad sebou, se „Spielschrankem“ a pedálem umístěným vzadu za manuálovými stroji v ohrádce,
konstrukčně související s varhanní skříní. Dataci a kutnohorský původ máme doloženou nalezeným nápisem na
píšťale „A“ z dochované Quintadeny 8´ - „Quinta / Denna / Facti sunt / Kuttenberge / A 1781“. Jelikož je Horákova
dílna toho času jediná v Kutné Hoře, máme autorství nesporně prokázané. Akta týkající se stavby nástroje – pokud se
1

Svoboda, Š: Výsledky archivního průzkumu z fondů NA, SOkA Praha-východ,APHA ad. Před současným nástrojem stál na
kruchtě jednomanuálový nástroj
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Petr B.C.: Itinerarium organale boemo-topographicum.
3
NA, ZPÚ, Rekviziční katastr 1917-1918 , Katastr varhan 1914-1917
4
Svoboda, Š.: Dokumentační list varhan Praha-Vinoř z 25.července 2017. Archiv organologa Arcidiecéze pražské.

zachovala - jsou bohužel nedostupná, příslušný fond velkostatku je nezpracován a badatelsky nepřístupný. Vinořský
nástrojatří mezi typické Horákovy práce, na první pohled lze pozorovat shodné detaily varhanní skříně (profily říms,
typické volutky ad.) a shodné řemeslné detaily stroje se známými horákovskými nástroji. Obdobné stavební principy
s náznakem korunního stroje lze pozorovat u chórového nástroje u sv. Jakuba v Kutné Hoře, detaily vzdušnic a
originálního píšťalového fondu jsou téměř shodné s nástrojem v Uhlířských Janovicích. Z vinořských účetních knih
víme, že 1771 byly prováděny nějaké práce na kostele, z toho placeno varhanářům 16 zl. Jednalo se tedy již o nový
nástroj. Řezbářská výzdoba nad píšťalami a na korunní římse zcela koresponduje s touto datací. Lze se těšit, že
prozatím nedostupné archivní prameny doplní dosavadní zjištění. Zajímavé je, že ačkoliv má dochovaný nástroj
celkem 14 rejstříků (na vzdušnicích 7+4+3, dále v postamentu 7+7 otvorů po původních táhlech) je nástroj v inventáři
z r. 1829 popisován jako dvoumanuálový a dvanáctirejstříkový, patrně setrvačností opisované starší inventáře. Roku
1844 podává návrh na opravu varhan Ferdinand Guth, o rok později je práce provedena pražským Josefem
Gartnerem beze změny dispozice. Následující opravy resp. přestavbu nemáme doloženu archivně. Podle podrobného
průzkumu a srovnáním způsobu práce, řemeslných detailů a popisků na píšťalách se jedná jednoznačně o práci
pražského varhanáře Karla Schiffnera někdy kolem r. 1880.
Varhanář Schiffner do nástroje zasáhl dost podstatně: zrušil vestavěný hrací stůl, do zábradlí kůru umístil nový,
samostatně stojící dvoumanuálový hrací stůl a zhotovil kompletně novou tónovou a rejstříkovou trakturu až po
ventilovou komoru. Odstranil rovněž klínové měchy a na původní zkrácenou a upravenou měchovou konstrukci
postavil nový jednofaldový (paralelní) zásobní měch a čerpacím měchem. Novému měchu přizpůsobil vedení
vzduchových kanálů. Z původních desek klínových měchů byla zhotovena podlaha pod měch. Je pravděpodobné, že
nástroj poněkud zasunul pod klenební oblouk, neboť ozdoba na korunní římse se dnes sklání vpřed.
Došlo i na úpravu dispozice nástroje s uzpůsobením dotčených dílů. Zatímco pedálový stroj zůstal nezměněn,
v positivu byl odstraněn smíšený hlas a na jeho místo byl osazen Schiffnerem nově zhotovený Principal 4´. Rozvody
vzduchu pro jeho píšťaly byly realizovány v nákližku na původní píšťalnici /společné i pro Oktávu 2´/ . Z důvodu
otočení hracího stolu byla otočena i vzdušnice positivu, jejíž ventilová komora byla původně orientovaná logicky
dopředu. Otočení si vynutilo zaslepení otvoru pro vzduchovod v boku ventilové komory a vyříznutí nového otvoru na
protějším boku. Vyměněny byly zásuvky (jsou dnes uzpůsobeny na novou Schiffnerovu trakturu a jsou z jednoho
kusu) a ovládání ventilů trčkami zhora bylo změněno na stah ventilu s úpravou původního dna ventilové komory.
Dispoziční změny se dotkly hlavně hlavního stroje. Vzdušnice hlavního stroje zůstala ve své pozici (ventilová komora
je stále směrem dopředu). Nově byly Schiffnerem zhotoveny všechny prospektové píšťaly, tedy kompletně celý
Principál 4´ přeznačený na Oktávu 4´. Důkazem je nejen typické Schiffnerovské tvarosloví píšťal, ale i značné
naddélky s ladícími výřezy, zcela odlišný materiál píšťal a Schiffnerovým cínařem charakteristicky značené píšťaly
včetně velkého „C“ s nápisem „Octave 4 fuß C“. Prospektová píšťalnice včetně rozvodů zůstala původní.
Za prospektem dnes stojí dva rejstříky – Kvinta 2 2/3´ a Mixtura 1 1/3´, 2x. Píšťalnice je původní, přičemž Kvinta stojí
na nákližku zaujímajícím více než polovinu šířky píšťalnice. Píšťaly Kvinty jsou v rozsahu C-f0 od Schiffnera, od fs0
staré Horákovy se starým značením tónu. Druhý rejstřík je vlastně dvouřadá Rauschquinta se složením 1 1/3´ + 1´
repetující na g´´ na 2´ + 1 1/3´. Je složena ze výhradně ze starých píšťal, pouze píšťaly na klávese „C“ jsou nové od
Schiffnera, na klávese „D“ jsou staré píšťaly značené „G“ a „c Rausch Quint“. Je zjevné, že se jedná o původní o
(půl)tón poposazenou Rauschquintu. Na místě dnešní Kvinty 3´ pak stál druhý smíšený hlas, třířadá Mixtura, otvory
lze identifikovat pod nákližkem. Nález můžeme konfrontovat s dispoziční Horákovou praxí, kdy dva smíšené hlasy
uplatňoval u dvoumanuálových nástrojů téměř obligátně.
Na další píšťalnici dnes stojí Oktáva 2´ a Kopula 8´. Oba rejstříky jsou původní, opět mají od Schiffnera doplněné
píšťaly velkého „C“ (u Oktávy 2´ značené „C oct. Winorz“), na klávese „D“ stojí původní píšťaly značené „C“.
Na poslední píšťalnici stojí rejstříky Salicionál 8´ a Principál 8´. Oba rejstříky mají společnou hlubokou oktávu a píšťaly
jsou umístěny ve společné lavičce. Na lavičce, která jeví jako původní jsou u píšťaových otvorů napsané názvy
příslušných tónů. Průzkum prokázal, že cca 1/2 píšťal Salicionálu je starých a původních, zbylé jsou doplněné od
Schiffnera. Staré píšťaly jsou z tenkého plechu a vícekráte opravované (vyklepávané deformity, loty), zjevně se

musely značně deformovat. Píšťaly jsou značeny názvem tónem, nebyl nalezen název rejstříků. Teoreticky by v úvahu
přicházel i rejstřík „Fugara 4´“, později o oktávu posunutý. Druhý rejstřík – dnešní Principál 8´ - je ještě zajímavější.
Hlubokou oktávu v rozsahu D-H tvoří staré kryté kovové píšťaly původní 8´ Kvintadeny. Píšťala „C“ je nová, dřevěná
od Schiffnera, stejně jako píšťaly v rozsahu cs0-c´´´, které jsou tvaroslovím i menzurou typickým Schiffnerovým úzkým
houslovým principálem. Píšťala c0 je druhotná, noha Sn, tělo zinkové značené „violon“. Na píšťale „A“ původní
Kvintadeny byl nalezen výše uvedený nápis s datací a autorstvím. Ve společné lavičce jsou dnes 2 otvory na C/Cs
straně v basové oktávě, kde chybí píšťaly „Salicionálu“, jehož všechny tóny ale zní. Basové píšťaly Kvintadeny jsou
z důvodu stísněnosti prostoru na píšťalnici vyvedeny z míst tónového vrtání píšťalnice o kus stranou. Domníváme se,
že společné pro Kvintadenu a Salicionál byly pouze 4 tóny C-F, od G byly rejstříky samostatné. Všechny indicie hovoří
pro realizaci rejstříku „Salicional“ oproti hypotetické Fugaře.
Na základě průzkumu dochovaného píšťalového fondu, píšťalnic a laviček určujeme původní dispozici Horákova
hlavního stroje: Copula 8´, Quintadena 8´, Salicional 8´, Principal 4´, Octava 2´, Rausch Quint 2x, Mixtur 3x.
Důvody pro přestavbu nástroje byly několikeré. Jednak lepší výhled varhaníka na hlavní oltář, zvuková úprava
v intencích dobového vkusu, stálejší ladění díky lepší stabilitě vzduchu při mechanickém čerpání (zásobní měch) a
díky
materiálově
kvalitnějšímu
píšťalovému fondu.
Rubovou stránkou přestavby, která se
ukázala až s větším časovým odstupem
je porušení stability varhanní skříně
odstraněním zadní stojky a zadní
výplně, výrazně horší přístup k ladění a
údržbě přes 8´ píšťaly Principálu
(Kvintadena byla o ½ nižší), které jsou
na malém prostoru dosti natlačené,
paradoxně křiklavější nástroj, neboť byl
zvednut tlak vzduchu, velmi špatný
přístup do ventilové komory positivu a
hůře chodící a méně responzivní
manuálovou trakturu.
Za I. světové války byl nástroj
uchráněn
před
rekvizicí
(byť
nepůvodních
Schiffnerových)
prospektových píšťal. Patrně při opravě
v r. 1980 uskutečněné varhanářem
Nožinou (nej)starším byly natřeny
všechny dřevěné píšťaly, jak poškozené
červotočem tak zdravé, syntetickou
červenou barvou. Stejným způsobem
byly natřeny i vzduchové kanály a to
přes papírové polepy.

Foto č.1: Popis
Rekvizičního katastru

varhan z tzv.
z r. 1917

Při záchraně, zprovoznění a částečné opravě nástroje v havarijním stavu, provedené s omezeným rozpočtem
varhanářem restaurátorem Vladimírem Turnwaldem, byl celý nástroj vyčištěn, ozářeny byly veškeré dřevěné části
(vyjma skříně), sejmuty byly nátěry na píšťalách, nástroj byl konzervován proti červotoči a poškozené části byly
opraveny s cílem udržet provozuschopný nástroj. Větší péče byla věnována vzdušnici positivu, která byla
v dezolátním stavu. Nově byl osazen tichoběžný varhanní motor zn. Laukhuff. Dotčena nebyla dispozici, intonace,
tlak vzduchu, nebylo zasahováno do píšťalového fondu kromě čištění a ladění.

C. Popis stávajícího stavu
Hratelnost, závady z pohledu varhaníka
Nástroj je dnes (červenec 2017 – leden 2019) v částečně hratelném stavu, z důvodů masivních a mnohočetných
úniků vzduchu je hra při registraci rejstříků s větším odběrem vzduchu nemožná, neboť dochází okamžitě k vyčerpání
kapacity měchu a rapidnímu poklesu tlaku. V celkovém zvuku je zřetelně slyšet rozdíl mezi Horákovými a
Schiffnerovými rejstříky. Původní píšťaly znějí přirozeně při mnohem nižším tlaku, při kterém naopak Schiffnerovy
rejstříky (Principály 8 + 4, Principál 4 pozitivu) znějí značně „udušeně“ a nezdravě, nehledě na pomalé nebo defektní
nasazování. Chod traktury je poměrně těžký s pazvuky u několika tónů. Z nástroje se ozývá silný šum unikajícího
vzduchu.

Varhanní skříň
Pěkná rokoková jednodílná skříň je umístěna pod obloukem zděné kruchty mírně asymetricky. Krajní nejvyšší věže
exponují v prospektu po 7 nejhlubších píšťalách Principálu 4 a jsou ukončeny šikmou korunní římsou svažující se
směrem k ose nástroje. Střední nižší část prospektu je tvořena třemi stejně vysokými poli píšťal se společnou korunní
římsou, prostřední pole je mírně vpřed vypouklé. V prospektu střední části je osazeno celkem 37 píšťal na vysokých
nohách (10 – 17 – 10). Přináleží Principálu 4´ a část je němá. Nad střední částí prospektu je umístěna atrapa
korunního stroje osazená němými píšťalami a ukončená mohutnou šikmou korunní římsou s dvěma volutami
přiléhajícími o ose – typická znak Horákových skříní. Píšťalová skříň je od postamentu oddělena profilovaným
poměrně masivním podstavcem. Postament nástroje je plochý, střední část je dnes opatřena vyjímatelnou výplní
s mřížkou. Otvory po původních manubriích (7 +7) jsou zakryty přibitou dřevěnou lištou. Laterálně od lišty lehce
prominují barvou zatřené rejstříkové štítky. O jejich původnosti či stáří napoví více až sonda polychromie. Postranní
výplně postamentu jsou vyjímatelné, ale novodobé, nepůvodní, opatřené perforovanou sololitovou deskou.
Pedálová ohrádka bezprostředně navazuje na skříň. Postranní a zadní výplň jsou novodobé.
Skříň je polychromována odstíny pastelové olivově zelené na plochách, hrany a některé plochy říms jsou světle
hnědé. Rokoková ornamentální výzdoba je zlacena. Upevnění zejména řezeb nad středním polem je uvolněné.
Truhlářské spoje skříně jsou uvolněné ve spojích a pohybují se proti sobě. Rovněž ukotvení skříně do zdiva stěn je
uvolněné a skříň nestabilizuje. Zaprášení je úměrné době od poslední opravy, na skříni jsou v místech blízkých
k omítce ponechané nastříkané zbytky malířské barvy. Původní prospektové kryty ventilových komor vzdušnic jsou
rozlomené a uvolněné, novodobé masivní výplně jsou zkřížené a nesedí přesně na svých místech. Nejsou zhotoveny
jako kopie, ale jako účelové krytí. Výplně zad pedálové ohrádky vypadávají do nitra nástroje zejména a ohrožují
funkčnost pedálové traktury.
Skříň byla v minulosti postižena červotočem, který dnes není aktivní. Dřevní hmota je zjevně na několika místech
značně poškozena. Dle dostupných informací nebyla skříň nikdy petrifikována.

Foto č.2: příklad poškození skříně červotočem, zadní část spodního rámu píšťalové skříně

Foto č.3: rozvolnění truhlářských spojů, vydrolení dřevní hmoty (červené šipky), difúzní postižení červotočem (zeleně
ohraničené oblasti), uvolnění zajišťujícího kování ze stěny oblouku kruchty

Varhanní stroj
Varhanní stroj je umístěn ve varhanní skříni, oba manuálové stroje nad sebou, pedál na kostrukci v pedálové ohrádce
za varhanní skříní, cca 1 metr nad podlahou. Současný hrací stůl je vestavěn do zábradlí kruchty, měchy se nalézají ve
výšce cca 2 metrů bezprostředně za varhanami.
Hrací stůl je zasazen do zábradlí kruchty. Mezi ním a varhanní skříní vede traktura krytá podiem. Hrací stůl je
kompletně prací Karla Schiffnera. Jednoznačně to lze prokázat shodou tvarosloví včetně detailů a rozměrů u mnoha
dalších dochovaných Schiffnerových nástrojů. Identické klaviatury včetně bočnic, identické menzury kláves, úhly
půltónových nákližků, manubria včetně rejstříkových terčíků, pedálnice ad. Korpus hracího stolu je z měkkého dřeva
a není napaden aktivním červotočem.
Manuálové klaviatury jsou Schiffnerovy a jsou normální tj. klavírní černo-bílé barevnosti. Menzury jsou standartní
Schiffnerovské (např. délka oktávy: 164 mm; vzdálenost klaviatur 65,5 mm; volná délka kláves 132,5mm atd.) Těla
kláves jsou ze smrku, půltónové nákližky jsou z ebenu. Celotónové potahy jsou plastové, nepůvodní s velkými
„nehty“ – přední část potahu přesahující přes tělo klávesy. Klávesy vykazují menší boční vůle, poměrně malý ponor a
těžký chod.
Rám klaviatur je ze smrku, pohledová části typicky odýhované (ořech). Není napaden červotočem. Těla kláves jsou
nevyrovnaná, dorazové plstě nejsou napadeny hmyzem a jsou v dobrém stavu.
V hracím stole je na traktuře realizována manuálová spojka, zapíná se nožní pákou. Spojka je rozregulována, nicméně
funkční.

Foto č.4: Manuálové klaviatury od K. Schiffnera
Pedálová klaviatura je z měkkého dřeva na hnědo natřeného. Korpusy kláves ze smrku, nákližky z tvrdého dřeva,
upevnění klávesy do rámu je přes kovovou ploténku s vrutem. Ta slouží i jako vratný mechanismus klávesy do klidové
polohy. Klávesa c0 pedálu je umístěna zhruba pod c´ manuálu. Průchod klávesy rámem je opatřen na horní a spodní
ploše rámu žlutou dorazovou plstí, boční chod je natvrdo bez okožení či vylepení kůží či plstí, chod kláves je hlučný.
Zlomené je tělo klávesy a0. Půltónové nákližky jsou mírně ošlapané. Výrazně ošlapán je práh výplně nad pedálovou
klaviaturou.

Foto č.5: Pedálová klaviatura, patrné opotřebováním vyšlapaný práh, zlomená tasta a0
Manubria jsou z černěného tvrdého listnatého světle hnědého dřeva, polychromie je ohmatáním na kontaktních
plochách mírně setřelá. Manubria jsou uspořádána po obou stranách klaviatur ve dvou vodorovných řadách nad
sebou, vlevo manubria hlavního stroje, vpravo náleží horní řada manubriím positivu, spodní řada ovládá pedálové
rejstříky. Rejstříkové štítky resp. terčíky vsazené do čela manubria jsou typicky Schiffnerovské, s barevně odlišeným
pozadím terčíku pro jednotlivé stroje a černými písmeny názvů rejstříků.

Foto č. 6,7: Manubria s názvy rejstříků barevně odlišenými dle strojů
Notový pult je novodobý, volně stojící na hracím stole.
Lavice je Schiffnerova, stopy po dříve aktivním červotoči, nohy desky a rohy jsou olámané, rozklížení

Vývoj dispozice včetně dnešního stavu shrnuje následující tabulka, (částečně) nepůvodní rejstříky jsou červeně
zvýrazněny (podrobná inventarizace píšťalového fondu viz dále)
Katastr 1917
dnešní)

(shodná s dispozicí Původní dispozice
průzkumu- viz výše)

Hlavní stroj
Copula 8
Principal 8´
Salicional 8
Oktava 4
Oktava 2
Quinta 2 2/3
Mixtur 1 1/3

Hlavní stroj
Copula 8
Quintadena 8´
Salicional 8´
Principal 4´
Octava 2´
Rausch Quint 2x
Mixtur 3x

Positiv
Copul: 8
Copula 4
Oktava 2
Principal 4

Positiv
Copula major 8
Copula minor 4
Principal 2
Rausch Quint 2x

Pedál
Subbass 16
Oktavbass 8
Super Oktavb: 4

Pedál
Subbass 16´
Octavbass 8´
Superoctavbass 4´

(na

základě

Vzdušnice hlavního stroje je jedna, ucpávkové konstrukce, umístěna v úrovni prospektu na trámcích kotvených
vpředu a vzadu do skříně. Ventilová komora je umístěna při předním okraji vzdušnice. Boky i dno jsou z jehličnatého
dřeva, místy napadené a poškozené již neaktivním červotočem. Přívodní vzduchový kanál ústí zespoda do ventilové
komory. Ventilová komora je opatřena nátěrem červenou bolusovou barvou a je značně zaprášena. Víka ventilových
komor (tři kusy na každou ventilovou komoru) jsou zajištěna dubovými přezkami, jejichž konce se vsunují do kování
v přední ploše ventilové komory.
Ventily jsou smrkové, tvaru obráceného stanu se skoseným vrcholem. Ventily jsou vsazované a není stop po
dřívějším jiném způsobu upevnění. Ventily mají boční vedení z mosazi, mosazná jsou i očka k uchycení spojovacích
mosazných drátů. Okožení ventilů je dvojité, kůže je značně zteřelá a začernalá. Ventilová pera jsou mosazná,
nepůvodní, s jedním závitem. Esovité spojky mezi očkem ventilu a očkem pulpetové průchodky jsou mosazné.
Veškeré kování ve ventilové komoře je v horším stavu, výrazně zoxidované jsou zejména spojky a přilehlá očka. Pera
jsou velmi silně napružena z důvodu, aby přes špatný stav okožení ventily těsnily.
Pulpety jsou patrně Schiffnerovy, v havarijním stavu, četně vyspravované a ze dvou třetin potrhané, takže vzduch
kolem průchodky masivně a povšechně velmi utíká.

Foto č.8: Poškození pulpet ve ventilové komoře se silnými úniky vzduchu
Rám vzdušnice je patrně z listnatého dřeva, je napaden již neaktivním červotoče. Mřížiny a ucpávky není možné
revidovat pro polepy modrým papírem, i přes něj jsou zjevné praskliny. Silné poškození dnes již neaktivním
červotočem.

Foto č.9: Spodní plocha vzdušnice: šipkou označena místa zjevných prasklin a úniku vzduchu, zeleně naznačena místa
silného napadení červotočem a difúzního úniku vzduchu

Všechny píšťalnice jsou původní, dvojvrstvé, spodní tenčí vrstva z měkkého jehličnatého dřeva, horní vyšší rovněž
z jehličnatého dřeva. Píšťalnice jsou lokálně napadeny neaktivním červotočem. Na druhé píšťalnici je před mixturou
nákližek pro rejstřík Quinta 3´.
Pořadí rejstříků na vzdušnici (rejstříky na společné píšťalnici spojené „+“, šipky oddělují píšťalnice):
HW:

O4´ (prospekt)

->

Q3´ + Mx2x

->

O2´ + Cop8´

->

Qd8´ + P8´

Šrouby na píšťalnicích jsou vesměs původní, kované s kulatou hlavou.

Foto č.10: Nepůvodní nákližek pro rejstřík Quinta 3´
Zásuvky jsou dubové, patrně původní, kůže pojezdů je zteřelá, rozhrádky jsou z měkkého dřeva a jsou známky
napadení červotočem.
Lavičky jsou z měkkého jehličnatého dřeva a jsou až na lavičku Quinty 3 původní. Otvory v lavičkách u Principálu,
Salicionálu jsou upraveny a zmenšeny vykožením, přizpůsobeny tak současným nepůvodním píšťalám.
Vzdušnice positivu je jedna, s rozměry 820 x 435 x 67, stejné konstrukce jako vzdušnice HW. Umístěna je na
konstrukci v postamentu nástroje a je jak výše uvedeno oproti původnímu stavu otočena o 180° - ventilová komora
je umístěna dnes směrem vzad, přívodní vzduchový kanál ústí z boku, původní zrcadlově umístěný otvor je zaslepen.

Foto č.11: Zaslepený otvor po původním vzduchovodu ve ventilové komoře vzdušnice positivu
Rám vzdušnice je ze světlého listnatého dřeva, stejně jako mřížiny, ucpávky jsou dubové, rozhrádky také dubové.
Víko ventilové komory (jeden kus) je zajištěno třemi dubovými přezkami identicky jako u HW. Veškerá okožení a
kování (ventily, pulpety, pojezdy, pera, spojovací dráty atd.) jsou nové a v dobrém stavu.

Obě původní píšťalnice jsou dochované, jsou dvojvrstvé, spodní tenčí vrstva z měkkého jehličnatého dřeva, horní
vyšší rovněž z jehličnatého dřeva. Píšťalnice jsou lokálně napadeny dnes již neaktivním červotočem. Na původní
píšťalnici při okraji ventilové komory je naklížena další vrstva s rozvody pro dnešní Principál 4´. Veškeré štokšrouby
budou novější (menší než vyfrézované příslušné otvory).
Zásuvky jsou novější, v.s. Schiffnerovy, smrkové, o tloušťce 14,5mm resp. 8mm pod píšťalnicemi.
Vzdušnice byla při opravách polepena papírem a natřena bolusovou a patrně i syntetickou barvou. Po těchto
vrstvách jsou dnes pouze stopy, při poslední opravě byly sejmuty. Nejsou známky po aktivním červotoči, patrné jsou
praskliny mezi mřížinami a ucpávkami novějšího data.

Foto č.11: Nákližek píšťalnice pro Principál 4´ positivu

Vzdušnice pedálu je umístěna v pedálové ohrádce za varhanní skříní na vlastní konstrukci. Je původní a konstruována
pro 3 tři rejstříky o 18 tónech. Rám je smrkový, mřížiny, ucpávky a rozhrádky nebylo možné pro polepy modrým
papírem revidovat. Ventilová komora se otevírá směrem vpřed, uzávěry jsou dva zajištěné identicky jako u HW..
Ventily, kování ad. jsou identické konstrukce a špatného stavu jako vzdušnice hlavního stroje – kování zkorodované,
kůže zteřelé, pulpety prakticky plošně poškozené s masivními úniky.
Píšťalnice jsou staré, smrkové, trojvrstvé, zjevně napadené červotočem.
Pořadí rejstříků na vzdušnici odpředu: Ob4´ + Ob8´ -> Sb16´
Vzdušnice byla v minulosti masivně napadena červotočem, ten dnes sice není aktivní, ale poškození jím způsobená
nebyla nikdy opravena; úniky vzduchu nejen skrze pulpety, ale i pod ventily a pod zásuvkami a píšťalnicemi jsou
zjevné.

Foto č. 12: Bok pedálové vzdušnice, patrné odtržení dna ventilové komory i přes kožené polepy, poškození rámu i
konstrukce červotočem
Traktura tónová obou manuálů a pedálu je mechanická a byla v souvislosti s pořízením volně stojícího hracího stolu
zcela přestavěna. Je kompletně dílem Karla Schiffnera a od P. F. Horáka se pravděpodobně nedochovalo v trakturách
zhola nic. Řemeslné zpracování, výběr materiálů, tvarosloví a menzury dílů jsou typicky Schiffnerovské a velmi dobré
řemeslné kvality - abstrakty jsou smrkové (9,5 x 1,7mm), konce olepené modrou tkaninou, vázací dráty mosazné o
průměru 1,3-1,4. Hřídelnice jsou deskového typu, z měkkého dřeva o tloušťce desky 18mm, hřídele smrkové,
osmiboké o průměru 18 mm, kameny dubové, osy mosazné o průměru 2,2 mm, vrtání kamenů napřesno
s vyvložkováním zeleným kašmírem, raménka jsou dubová. Úhelníky traktury jsou z tvrdého dřeva a jednotlivě
šroubované.
Stav traktury vcelku je dobrý, opotřebování je středně silné (vůle v osách kamenů), stejně jako zanesení nečistotami,
vruty úhelníků pedálové tónové traktury jsou povoleny a úhelníky se chybně volně otáčejí.

Foto č. 13: Vychýlené úhelníky
pedálové traktury, silně zanesené
nečistotami

Rejstříková traktura je rovněž kompletně Schiffnerova a standartně dobře řemeslně provedena. Stav opotřebování
odpovídá stáří nástroje a stavu vzdušnic (těžší či volný chod zásuvek).
Píšťalový fond:
Píšťalový fond je zřetelně ze dvou ohraničených, jasně a jistě rozpoznatelných časových vrstev, inventarizace:
První vrstvou jsou původní Horákovy rejstříky:
a) celého pedálu
b) celého positivu kromě Principálu 4´
c) celá Kopula 8´ a Oktáva 2´ hlavního stroje
d) 3/4 píšťal Salicionálu 8´, hluboká oktáva Kvintadeny 8´ (dnes Principál 8´)
e) píšťaly dnes umístěné v Mixtuře (všechny píšťaly obou dochovaných řad od tónu D) a v Kvintě 2 2/3´ (všechny
píšťaly od fs0), které přináleží původní Oktávě 2´, Rauschquintě a Mixtuře.
Druhou vrstvou jsou rejstříky a píšťaly K. Schiffnera:
a) Principál 4´ positivu - celý
b) Oktáva 4´ v hlavním stroji – celá v prospektu
c) Principál 8´ v hlavním stroji – „C“ a od cs0 dále
d) Salicionál 8´ v hlavním stroji – ¼ píšťal (v malé oktávě)
e) Quinta 2 2/3´ v hlavním stroji – v rozsahu C-f0
f) velká „C“ všech kovových rejstříků
Píšťaly jsou jednoznačně identifikovány materiálem, tvaroslovím a popisky na píšťalách. Píšťaly jsou vesměs laděny
na délku (otevřené), horní konce jsou jen mírně deformované, nedošlo zde nikdy k hrubému zásahu ve smyslu
plošného natrhání ústí. Drobné deformace těl i nohou jdou na vrub manipulací s píšťalami během oprav v historii.
Jednoznačně je oproti původnímu stavu změněno ladění, což uskutečnil K. Schiffner, který ladění snížil vsazením
nejhlubší píšťaly „C“ a velmi pravděpodobně ostatní původní píšťaly (od ladění jistě s potrhanými ústími) zjevně
mírně krátil.
Schiffnerovou přestavbou došlo k zjevným intonačním zásahům u části kovového fondu (zvyšování výřezů u píšťal
dnešní Kvinty 2 2/3´ – půlkruhové u původních píšťal), zatímco část fondu je prakticky netknuta (Salicionál 8´) a
píšťaly v Mixtuře. U dřevěných píšťal byly výřezy zvyšovány dle potřeby a ozvu píšťal, vedle zjevně zvyšovaných
výřezu nalézáme píšťaly s nízkým výřezem.
Dnešní složení a repetice Mixtury:
C: 1 1/3 + 1
g2: 2´
+ 1 1/3

Foto č. 14: Příklad
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Inventarizace jednotlivých rejstříků:
rejstřík
Stav
Principál 8´
C Lg kryt Schiffner, D-H původní Kvintadena 8´, c0 noha Sn, tělo Zn značené Violon, od cs0 Sn
otevřené Schiffnerovy
Oktáva 4´
Sn, prospekt, kompletně od Schiffnera
Kvinta 3´
C-f0 Sn otevřené, Schiffner; od fs0 původní s kulatými výřezy horního labia
Oktáva 2´
„C“ Sn Schiffner (značené „C oct. Winorz), od „D“ původní posunuté o půltón resp. tón, na
tónu D stojí stará píšťala značená „C“ atd.
Kopula 8´
Lg kryt, staré píšťaly
Salicionál 8´
C-H společné s Principálem, od c0 Schiffner, od c´ původní
Mixtura 1. řada
C Sn Schiffner; od D staré píšťaly, na tónu D stojí píšťala značená „G Rausch Quint“
Mixtura 2. řada
C Sn Schiffner; od D staré píšťaly, na tónu D stojí píšťala značená „c Rausch Quint“
Kopula major 8´
Lg kryt, staré (C novější)
Kopula minor 4´
Lg kryt, staré (C novější)
Principál 4´
Sn otevřené Schiffner
Oktáva 2´
C Sn Schiffner; od D staré Sn píšťaly
Subbas 16´
Lg kryt, starý
Oktávbas 8´
Lg otevřený, starý
Oktávbas 4´
Lg otevřený, starý
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Složení kovu píšťal jednotlivých rejstříků ukazuje, že mistr Horák šetřil cínem. Složení plechů je zajímavé konfrontovat
s poměrnou lácí i oceňovaným stříbrným leskem jeho nástrojů.
Sn
Pb
Quintadena 8´, tón A, 1781/P.F.Horák
tělo
20,18
79,84
noha
15,12
84,88
klobouk
23,32
76,68
Salicionál 8´, tón f0/g0, 1781/P.F.Horák
tělo
26,02
73,98
noha
23,86
76,14
lot
30,97
65,72

Fe

Cu

0,98

Bi

2,34

Quinta 3´, původem asi z Mixtury 1781/P.F.Horák
tělo
27,34
72,64
noha
26,85
73,15
Mixtura 1.řada, původem z Rauschquinty 1781/P.F.Horák
tělo
27,34
72,64
noha
26,85
73,15
Principál 8´, 18xx/K.Schiffner
tělo
78,92
noha
77,03
lot
72,14

21,08
22,97
27,52

0,33

Dřevěné píšťaly všech 3 kopul jsou z jedné ruky, staré, tvarosloví odpovídají jiným Horákovým nástrojům, včetně
např. řezaných masivních rukojetí zátek. Horní konce jsou druhotně seříznuté. Výřezy jsou druhotně zvyšované, u
některým píšťal až o dvě třetiny. V nohách jsou vloženy klínky zjevně různého stáří a provenience. Píšťaly byly v
minulosti vesměs všechny napadeny červotočem a opakovaně přetřeny nesyntetickým i syntetickým nátěrem. Píšťaly
kopul mají dnes sejmuté nátěry a polepy, přesto je červená (bolusová)? barva do dřební hmoty vpitá. Všechny píšťaly
hrají a patrně byly opakovaně prolévány, silová nevyrovnanost a nestabilní tón některých ukazují na nedostatečně
zpevnění a neprodyšnost stěn píšťal.
Pedálové píšťaly jsou opatřené několika vrstvami bolusu a hrají nevyrovnaně. Horní konce píšťal 16´a 8´řady v basové
oktávě jsou nadstavované.

Foto č.15: Původní píšťaly Kvintadeny 8´ (vpravo, s červenou letovací barvou) usazené na původní lavičce, vlevo
doplněné novými píšťalami Schiffnerova Houslového principálu 8´

Intonace:
Celkový zvukový dojem nástroje je rozpolcený. Při současném tlaku hrají vcelku obstojně rejstříky Schiffnerem nově
zhotovené či upravené, s rostoucí stopovou délkou však nabývá zvuk na síle až agresivitě v principálovém plénu
s Mixturou. Při nižším tlaku je jasně patrný ušlechtilý charakter intonace a příjemný zvuk původních rejstříků, ovšem
za cenu nezdravého, intonačně rozkolísaného zvuku rejstříků Schiffnerových a četných intonačních defektů zejména
Kopul, Salicionálu a pedálových registrů.
Vzduchová soustava:
Nástroj je opatřen jedním jednoskladovým zásobním měchem (126 x 237 cm) s čerpacím měchem. Měchy jsou
Schiffnerovy provenience a jsou umístěné na dřevěné měchové konstrukci za pedálem. Z původních desek klínových
měchů byla zhotovena podlážka pod současnou měchovou soustavu. Pro zajímavost – původní desky klínových
měchů měly rozměr 126 x 237 cm – identický jako Schiffnerův měch.
Sběrný kanál je umístěn při předním evangelním okraji měchů. Vzduchové kanály jsou zjevně masivně poškozeny
starším červotočem, na mnoha místech jsou dírky patrné i přes plošné polepy spojů a ploch modrým papírem. Úniky
vzduchu jsou difuzní.
K spodní desce měchu je připojen vzduchový kanál od motoru, umístěný ve výklenku okna v krycí bedně. Motor je
zn. Laukhuff, 80 mm WS, 8 cbm. Regulační aparát je tvořen vnitřní záklopkou (pákou) ve vzestupném kanále. Páka
záklopky je spojena s horní deskou zásobního měchu.
Měchy mají značně zteřelou kůži, na mnoha místech plošně vyspravovanou, přesto zejména v rozích a na méně
přístupných místech (pod panty) defektní, desky jsou zanesené nečistotami, horní deska je prasklá.
Nástroj vykazuje tak velké úniky vzduchu, že při hře více než 2 rejstříků současně klesá měch až do klidové polohy a
kriticky klesá tlak vzduchu v nástroji. Tlak vzduchu je dnes 77 mm WS (měřeno na prospektu).

Foto č.16: Provizorní vyspravení zásobního a čerpacího měchu

Výška ladění je a´ 454 Hz při 21,6 °C, temperatura je rovnoměrně temperovaná, nástroj je víceméně rozladěn.

D. Koncepce restaurátorského zásahu
Varhany ve vinořském farním kostele jsou v jádru zachovalým nástrojem kutnohorského mistra Pavla Františka
Horáka. Nástroj je dnes z důvodu zchátralosti vzdušnic a vzduchové soustavy v havarijním stavu. Přestavba pražským
mistrem Karlem Schiffnerem byla vedena snahou o zvýšení spolehlivosti nástroje a byla uskutečněna v duchu
nastupujícího cecilianismu tak, aby vyhovovala tehdejší hudební praxi. Lze na jednu stranu ocenit řemeslnou kvalitu a
vcelku dobrou spolehlivost Schiffnerovy práce zejména u hracího stolu a u traktury. Schiffnerovi (a chudobě farnosti)
dost možná vděčíme, že nástroj nebyl v následujících dobách vyměněn za nové „moderní“ varhany. Na druhou
stranu jsou zřetelné nedostatky přestavby, zvukové i technické. Schiffnerem přidané rejstříky se i přes úpravu
původníh opíšťalového fondu zvukově vyčleňují z původního kompaktního zvuku. Při jednom tlaku vzduchu nelze
dosáhnout uspokojivého spojení zvuku „starých“ a „nových“ rejstříků, aniž by se muselo zásadně intonačně
zasahovat do dochovaného píšťalového fondu ať již Horákova nebo Schiffnerova. Buď nástroj zní při současném tlaku
v plénu velmi silně a agresivně nebo při pokusném snížení tlaku vynikne lesk a ušlechtilost pléna, nicméně za cenu
„udušených“ Schiffnerových rejstříků. Nedostatkem, který ovlivňuje hru, je ztuha, gumově a nevyrovnaně jdoucí
traktura s nutným silnějším stiskem kláves.
Po zvážení všech aspektů, zejména s přihlédnutím k míře dochování, funkčnosti a spolehlivosti původních a
přestavěných částí navrhujeme návrat ke zvukové a technické podobě Horákova nástroje se všemi souvislostmi po
stránce materiálové a dispoziční, tedy i s obnovou Spielschranku a jednoduché zavěšené resp. trčkové traktury. Na
základě archiválií, průzkumu a dokumentace máme původní stav za spolehlivě doložený a navrhované zásahy za
plně podložené.
Odůvodnění:
Navrhované práce povedou nejen k obnovení nevšední Horákovy zvukové podoby varhan, ale i k technické a funkční
obnově nástroje. Horákova dispozice se třemi hlasy v základní 8´ poloze je zajímavá a poskytuje mnohem větší
zvukovou variabilitu než dnešní houslový principál 8´. Obnovením Mixtury pak nástroj získá korunu s mnohem větším
leskem a majestátností, než poskytuje současná Mixtura – Rauschquinta, která je na vyšším tlaku dosti ostrá.
Při úvahách nad návratem k původní konstrukční podobě nástroje jsme dlouho zvažovali, zda je návrat k hracímu
stolu vestavěnému do postamentu (Spielschrank) odůvodněný a logický, zda nedojde zbytečně k odstranění stop
vývoje a organologických hodnot nástroje. Na jedné misce vah je řemeslná kvalita Schiffnerovy práce, byť je po cca
130 letech traktura opotřebovaná. Protizávažím při posuzování je po technické stránce zjednodušení traktury
(v dnešní řemeslné kvalitě provedení), zvýšení její funkčnosti a spolehlivosti a snadnější přístup k údržbě. Dalším
argumentem je zvýšení autentičnosti nástroje a interpretační aspekty. Aspekt výhledu varhaníka na oltář a
komunikaci se zpěváky nepomíjíme, máme ji ale s dnešními technickými možnostmi za podružnou. Na základě
proměření se však domníváme, že i výhled od Spielschranku na obětní stůl bude dobrý. Záležitost jsme konzultovali i
s odborníky, kteří nástroj z dřívější doby znají - organologem Ing. Markem Čihařem a varhaníkem MgA. Pavlem
Černým. Oba se shodně přiklánějí k návratu k Horákově koncepci.
E. Referenční nástroje
Jako referenční nástroje navrhujeme ke studiu tyto Horákovy nástroje sestupně dle míry relevance:
Kutná Hora, sv. Jakub – chórové varhany
Uhlířské Janovice

1751
1797

II/17
II/16

Jedná se především o menzurační Horákovu praxi u smíšených hlasů a Kvintadeny 8´, dále o tvarosloví prospektových
píšťal a konstrukci klínového měchu.

F. Návrh restaurátorských prací
1. Čištění
Všechny dotčené díly nástroje budou očištěny nejprve mechanicky, vysavačem, popřípadě tlakovým vzduchem. Dále
budou dle potřeby a nutnosti omyty vodou s přídavkem mazlavého mýdla a/nebo suchou parou. V případě nápisů,
autorských vlepených štítků aj. bude dbáno na jejich zachování a nepoškození.
U bolusem, barvou a polepy opatřených dílů bude provedena zkouška způsobu sejmutí (kombinace mechanické a
chemické cesty) a následně tyto vrstvy budou sejmuty.
Konzervace a petrifikace
Konzervace:
Všechny dřevěné díly budou po očištění konzervovány atestovaným prostředkem proti dřevokaznému hmyzu.
Vzhledem k absenci aktivního červotoče v současné době nebudou díly ošetřeny ozářením.
Díly ze železných materiálů budou po jemném mechanickém očištění konzervovány zinkochromátováním či
tanátováním.
Petrifikace:
Pokud se ukáže jako opodstatněné, budou červotočem poničené díly petrifikovány v lázni Solakrylu BMX nebo BT s
technologickými úkony a lhůtami potřebnými pro optimální zpevnění dřeva a dostatečné odpaření rozpouštědla. V
případě nutnosti budou zpevněny směsí vosků a pryskyřic.
2. Varhanní skříň a vnitřní konstrukce
Restaurování polychromie není součástí tohoto záměru.
Truhlářská podstata
Všechny díly skříní budou z vnitřní strany očištěny mechanicky, tlakovým vzduchem a suchou parou. Dřevěné části
budou konzervovány proti červotoči opakovaným nátěrem. Bude provedena opatrná sonda v místě rejstříkových
štítků k prokázání jejich původnosti a případnému odkrytí názvů rejstříků pro účely ověření dispozice resp. názvosloví
a ortografie rejstříků.
Skříň bude rozebrána a červotočem poškozené díly budou petrifikovány. Plošná i lokální poškození budou vysazena a
vyspravena, povolené spoje budou sklíženy, truhlářsky budou opraveny veškeré výplně, nepůvodní nahrazeny
stylovými replikami. Odstraněné části skříně (zadní stěna) budou doplněny a osazeny neprůzvučnými výplněmi.
Budou vyčištěna a stylově opravena veškerá stará kování skříně. Kování bude v případě potřeby pasivováno,
obnovena bude jeho povrchová úprava.
3. Dispozice
Dispozice bude navrácena do původní podoby. Názvosloví navrhujeme podle nálezového stavu sondy v místě
rejstříkových štítků. Pokud se nenaleznou původní názvy rejstříků nebo nebudou čitelné či dochované, navrhujeme
názvosloví, ortografii a barevnost dle doložené Horákovy praxe podle dochovaných rejstříkových štítků chórového
svatojakubského nástroje v Kutné Hoře.
Návrh dispozice a názvosloví rejstříků
Hlavní stroj

Positiv

Pedál

COPULA
QVINTA DENA
SALICINALE

COPULA MAJOR
COPULA MINOR
PRINCIPALE

SUBBASS
PORTUNALE
OCTAVA

PRINCIPALE
OCTAVA
RAUSCH QVINTA
MIXTURA

RAUSCH QVINTA

Ve shodě s nálezovým stavem a Horákovou praxí navrhujeme složení a repetice smíšených hlasů:
Rausch Quinta hlavního stroje: C: 1 1/3´ + 1´
c´´: 2´
+ 1 1/3´
Mixtura hlavního stroje:

C: 1´ + 2/3´ + 1/2´
c´: 2´ + 1 1/3´ + 1´
c´´: 4´ + 2 2/3´ + 2´

Rausch Quinta positivu

C: 1 1/3´ + 1´ - průběžná v celém rozsahu klaviatury

4. Píšťalový fond
Obecně
Po vyjmutí a vyčištění píšťalového fondu budou všechny píšťaly patřičně zrestaurovány. Pokud bude nutné zhotovit
kopie jednotlivých píšťal, budou zhotoveny z materiálu stejného složení jako u originálních píšťal daného rejstříku,
řemeslné zpracování podle Horákových originálů, kopie píšťal nebudou patinovány a značeny budou soudobě k
rozlišení od originálů v budoucnosti.
Píšťaly chybějících rejstříků budou zhotoveny jakožto restaurátorské repliky Horákových píšťal. Menzurace bude
vycházet z menzur dochovaných píšťal principálů a alikvotů.
Kovové píšťaly budou očištěny stlačeným vzduchem s tlakem max. 2 kPa, následně omyty vlažnou vodou
s přídavkem mýdla. Píšťaly budou vyrovnány na formách, revidovány budou veškeré spoje, zvláště pečlivě spoje
nepůvodní. Vyletována budou poškozená ústí píšťal, trhliny, praskliny a další poškození. Zrestaurovány budou
nalezené nepůvodní otvory v nohách. Obnoveno bude původní usazení píšťal včetně doplněných do nově
rekonstruovaných laviček. Hrubé nepůvodní intonační zásahy budou v rámci současných technologických možností
odstraněny, zvážen bude přínos a případná rizika, zejména s aspektem na původní stav resp. riziko ještě většího
setření původního nastavení parametrů průlinky, jádra a labií. Jedná se zejména o vpichy na jádrech a jejich vyplnění
a zahlazení bez dalšího poškození a změny spodní hrany jádra a hrany spodního labia, zvýšené (či snížené) a poničené
výřezy horních labií, které budou opraveny. Snahou bude co nejméně invazivní přístup s pečlivým zvážením přínosů a
rizik. K okožení zátek píšťal Kvintadeny je možné použít pouze bezchromově činěnou kůži.
Nově jako repliky budou zhotoveny píšťaly rejstříků: Kvintadena 8´ C, od c0 dále; Salicionál 8´ doplněné chybějící;
Rauschquint doplněné chybějící; Mixtura 3 řady – hlavní stroj, prospektový Principál 4´; Mixtura 2 řady - positiv
Dřevěné píšťaly budou řádně očištěny, konzervovány a truhlářsky budou opravena veškerá mechanická poškození.
Budou sejmuty nátěry ze všech píšťal, pokud se vyskytnou výletové otvory, budou zatmeleny směsí vosků a pryskyřic.
Nepůvodní, vyřezaná horní labia budou opravena – např. zvýšené výřezy budou sníženy na původní úroveň, u
velkých píšťal dřevem, u malých píšťal tmelem. Nepůvodní intonační zásahy budou odstraněny, zvážen bude přínos a
případná rizika. Budou rovněž odstraněny prokazatelně nepůvodní a nestylové ucpávky v nohách dřevěných píšťal.
Budou dořezány rukojeti zátek jako repliky, případně rozpadlé zátky budou nahrazeny kopiemi. Zátky všech krytých
píšťal budou napasovány a všechny budou nově okoženy.
5. Hrací stůl
Volně stojící hrací stůl bude odpojen a místo v zábradlí bude doplněno. Bude rekonstruován hrací stůl v postamentu
varhan (Spielschrank). Doslovným vzorem pro zhotovení replik klaviatur, pedálnice, výplně nad pedálnicí, lavice a

manubrií bude Horákův svatojakubský nástroj v Kutné Hoře. Repliky budou zhotoveny ve všech detailech (materiál,
tvarosloví, řemeslné a výtvarné detaily).
6. Traktura
Tónová i rejstříková traktura bude rekonstruována podle Horákova vzoru. Traktura positivu jako trčková s regulační
matkou na spodním konci trčky, traktura hlavního stroje jakožto zavěšená s regulací nad klávesou. Dochované části
traktury budou restaurovány.
7. Vzdušnice
Všechny vzdušnice budou mechanicky očištěny, odstraněny budou nepůvodní nátěry a polepy a vzdušnice budou
konzervovány. Papírové polepy budou snímány s maximální opatrností a vcelku! Veškerá poškození budou truhlářsky
vyspravena, uzavřena budou případná navrtání kancel. Kancely budou utěsněny dynamickým proléváním, praskliny
mezi zátkami a mřížinami a rámem budou vysazeny dřevem nebo po písemném schválení vyplněny naklíženou kůží.
Drobná poškození a výletové otvory po červotoči budou zatmeleny horkou směsí pryskyřic a vosků.
U všech ventilů všech vzdušnic se odstraní všechny staré kůže, překalibruje se dosedová plocha ventilů a okoží se
dvojitě ventilovou kůží. Vodící kolíky ventilů budou očištěny, konzervovány a vyleštěny.
Okožení pojezdů pod zásuvkami, vík ventilových komor a pulpet bude opatrně odpařeno, povrchy dokonale očištěny,
zkalibrovány a znovu olepeny patřičnou a kvalitní kůží. Budou použity následující: kůže pod zásuvkami - kalibrovaná
měkká ventilová kůže glacé činění. Otvory pro vrtání budou nejprve vyřezány a pak začištěny vypálením. Kůže na
těsnění vík ventilových komor – ventilová kůže, kůže na pulpety – bezchromová kozinka (syntetické činění).
Na veškerá lepení kůží bude použito kožního, kostního a zaječího klihu. Zcela nepřípustné je lepení kůží
chloroprenovými či jinými novodobými lepidly!
Veškeré kování ve ventilové komoře bude očištěno, konzervováno, obnoveny budou průchodky dnem ventilové
komory dle původního řešení (pulpety) a závěsy, poškozené kování bude nahrazeno kopiemi.
Ventilová pera budou očištěna, zbavena případných korozních produktů a konzervována mikrokrystalickým voskem,
v případě nutnosti budou vyměněna. Po základní kalibraci na patřičnou sílu budou jemně doregulována po
konzultacích na KD.
Píšťalnice budou řádně očištěny, konzervovány, poškozené červotočem budou petrifikovány a znovu sklíženy a
odzkoušena bude těsnost všech rozvodů. Zkontrolovány a zkalibrovány budou spodní plochy píšťalnic.
Přepracované píšťalnice budou restaurovány do původní podoby (odstranění naklížených vrstev ad.). Píšťalnice
budou napasovány na vzdušnice tak, aby se zásuvky pohybovaly přiměřeně lehce a aby nad i pod nimi nedocházelo k
únikům vzduchu. Pro těsnění budou použity buď liegelindové nebo Schmidovy kroužky v originálním provedení. Při
pracích bude věnována patřičná pozornost nápisům, které nesmí dojít poškození.
Stoličky budou restaurovány. V případě nutnosti náhrady materiálu s novými vrtáními budou tato kalibrovaná
vypálením. Pokud bude použita kůže na případné vložkování, požaduje se ve styku kov-kůže kůže činěná bez použití
chromu.
8. Vzduchový systém
Za použití dochovaných desek klínových měchů bude zhotovena soustava dvou klínových měchů na stávající
měchové konstrukci. Na měchy bude připojen varhanní ventilátor (zůstane současný) umístěný na kůru kostela,
opatřený tlumicím boxem a regulací. Měch bude napojen na dochovanou originální vzduchovou soustavu. Budou
vyčištěny, konzervovány, petrifikovány a opraveny všechny vzduchovody. Spoje budou utěsněny patřičnou kůží,
povrch a výletové otvory budou zatmeleny směsí pryskyřic a vosků.

Na měších bude navážen patřičný tlak, který bude stanoven po komisionálních zvukových zkouškách na
zrestaurované vzduchové soustavě, zrestaurovaných vzdušnicích a s restaurovanými píšťalami.

9. Intonace a ladění
Intonace bude prováděna velice opatrně se zřetelem na původní zvukovou podobu nástroje, a to pouze jako
vyrovnávací, podle píšťal dobře zachovaných a nezměněných. Půjde o odstranění defektů v nasazování a znění a
vyrovnání síly v průběhu rejstříků. Intonace se bude provádět až na zrestaurovaných vzdušnicích při zapojené
zrestaurované vzduchové soustavě.
Přesná výška ladění bude stanovena na základě průzkumu dochovaných píšťal s ohledem na prostorové možnosti a
optimální tlak vzduchu po provedeném zvukovém experimentu. Ladění bude prováděno u kovových píšťal kuželem a
kloboučkem, u dřevěných píšťal zátkou.
Temperatura bude nerovnoměrná, adekvátní době vzniku nástroje, typ temperatury bude stanoven až v průběhu
restaurování komisionálně po dohodě s příslušným odborníkem památkové péče a zástupcem zadavatele.

10. Ostatní práce
Bude prováděn podrobný průzkum a dokumentace včetně fotodokumentace před a v průběhu restaurátorských
prací.
Budou zajištěny a fotograficky zdokumentovány všechny nápisy, nalezené ve varhanách. Nápisy budou ochráněny
před poškozením v průběhu prací.
Veškeré vyřazené díly budou konzervovány, zdokumentovány, popsány a uloženy ve varhanách, pokud nebude
rozhodnuto jinak.
Po kolaudaci obnoveného nástroje předložena restaurátorská zpráva s popisem všech úkonů, technologií a použitých
materiálů, látek a prostředků, včetně fotodokumentace v termínu dle smlouvy o dílo, nejpozději do 3 měsíců ode
dne kolaudace. Tato dokumentace bude vyhotovena a předána 2x v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě na
fyzickém médiu.

G. Návrh materiálů a technologických postupů
materiály:
Lignofix PRO ředěný v etanolu 1:19
Lignofix Varhany (III) modifikovaný, ředěný v etanolu
Aidol
Solakryl BMX, xylen, toluen
roztok zinkochromátovací a tanátovací
včelí vosk, damara, karnaubský vosk, kalufuna
voskové tmely, akrylátová pasta HB, specielní tmely na kov
kostní klih, kožní klih, zaječí klih
disperzní lepidla
dřevo rozličných druhů
kost hovězí
ventilová kůže (Ventilleder) – ovčí kůže, Glacé činění, kvalita Ia (Herzog, Widenmann, Willy Kirsch apod.)
tloušťka silná: (1,2-1,4mm), tloušťka střední (0,9-1,1mm)
kalibrovaná ventilová kůže – kvalita viz ventilová kůže, přesná kalibrace
kůže na měchy – hovězí, ovčí, kozí – bezchromová, synteticky činěná, o síle minimálně 0,9-1,2mm, kvalita Ia
plsť

Liegelind, Schmidovy kroužky
cín, olovo a materiály potřebné k cínařským opravám
mosazný drát, železný drát, nerezový drát, vruty a nýty
grafit, líh, terpentýn, ředidla, chelaton, destilovaná voda, tuš
papíry různých druhů, ruční papír
zakázané materiály:
veškerá („kyselá“) lepidla uvolňující krátkodobě i dlouhodobě acetáty
kroužky jiné než Liegelindové či originální Schmidovy kroužky
technologické postupy:
čištění dřevěných dílů: všechny dřevěné díly varhan včetně vnitřních stěn varhanní skříně budou očištěny nejprve
mechanicky a popřípadě tlakovým vzduchem. Dále budou všechny části čištěny suchou parou snímání nátěrů,
přelepů, klihu aj. z dřevěných dílů – suchá pára
čištění kovů (mimo píšťal) – šetrné mechanické očištění, USG čištění ve vhodném roztoku, opláchnutí v destilované
vodě
petrifikace dřeva (pokud bude nutná): lázeň v Solakrylu, směs pryskyřic a vosků
konzervace dřeva: opakovaný nástřik a nátěr
konzervace kovů: opakované omytí, šetrné mechanické očištění a odstranění korozních produktů, následná pasivace
tanátováním či zinkochromátováním, uzavření mikrokrystalickým voskem
čištění píšťal: omytí vodou s přídavkem mýdla
tmelení: směs vosků, akrylátové tmely, epoxidové tmely
lepení: teplý klih kožní, králičí, disperzní a kontaktní lepidla dle obvyklých postupů
zakázané technologické postupy:
zákaz použití chromem činěné kůže na místa ve styku s mosazí, železem a píšťalami
zákaz osazení vrutů a kovových dílů do nevypálených dubových aj. vrtání
zákaz přebrušování ploch vzdušnice, píšťalnic aj. kalibrační bruskou
zákaz lepení silikonem a příbuznými materiály a aplikace silikonu do stroje, zejména do nohou píšťal
zákaz použití písemně neodsouhlasené technologie a restaurátorského postupu

