
VYJÁDŘENÍ K MOŽNÉMU TRANSFERU VARHAN Z PLZEŇSKÉ KONZERVATOŘE DO 

FARNÍHO KOSTELA VE SLATINĚ U BÍLOVCE 

Na základě fotodokumentace, zvukové dokumentace a zprávy bíloveckého varhanáře 

Martina Tvarůžky z 6.III.2015 a dodatečných ústních informací posílám své vyjádření  

ohledně tohoto možného převozu. 

Varhany plzeňské konzervatoře mají mechanickou trakturu a nejspíše kuželkové 

vzdušnice, což je řešení o dost lepší, nežli je tomu u současného slatinského varhanního 

nástroje fy Kloss. Navíc se zdá, že plzeňský nástroj není stižen napadením červotočem a není 

složen v bednách, ale je funkční, byť v ne ideálním stavu. Pokud je nabízen skutečně jako dar, 

bylo by chybou této nabídky nevyužít. Na druhou stranu je nutno říci, že současná zvuková 

podoba je snad vyhovující pro prostor nějakého sálu na konzervatoři, ale nebyla by vhodná 

pro daleko větší slatinský kostel. Proto by bylo záhodno vrátit z velké části do původní 

podoby rejstříkovou dispozici varhan, notabene když toto neuvážené předělání dispozice 

někdy v minulosti provedla nechvalně známá kutnohorská firma Organa. Navrhuji tedy tuto 

variantu rejstříkové dispozice: 

I. man:  

Principal   8´ 

Flétna  8´ 

Gamba  8´ 

Oktáva  4´ 

Progress  2 2/3´ 

 

II. man:  

Kryt  8´ 

Flétna  4´ 

Kamzičí roh  4´  (upřednostňována varianta; méně vhodná, ale možná je i Okráva 2´) 

 

Ped.:  

Subbass  16´ 

Cello 8´ (nutno intonačně zesílit, intonační úpravy se dají očekávat i u dalších 

hlasů) 



Je na zvážení, zda by nebylo rozumné a možné dostavět manuálovou spojku II/I, která 

nyní chybí (i s ohledem na skutečnost, že dosavadní nástroj disponuje celou řadou spojek a 

spojka II/I patří ke zcela standardním i v klasickém barokním varhanářství). 

Problémem, který se nejspíše nedá vyřešit hned, ale bude zapotřebí je řádně projednat, 

je varhanní skříň. Plzeňské varhany jsou poměrně úzké, ale naproti tomu dosti hluboké, 

přičemž varhanní skříň tvoří prostý kvádr bez výškového členění i bez prospektových píšťal. 

Variant řešení je několik – postavení transferovaných varhan za současný prospekt, dostavba 

nové prospektové strany s němými píšťalami, osazení trojice obdélníkových otvorů ve 

stávající skříni němými píšťalami a výšková akcentace středního pole, to vše spojené 

s truhlářskou opravou varhanní skříně, která je poničená několikanásobným stěhováním. 

 

Závěr: 

Vzhledem ke stavu a zvuku dosavadních slatinských varhan doporučuji transfer nástroje 

z Plzně s tím, že je nutné mít na zřeteli, že pouhé přestěhování by nebylo vhodné, a je daleko 

rozumnější provést celkovou opravu a zvukové vylepšení. Pokud bude možnost varhany 

sloužit někde na prozatímním místě a postupně opravit všechny neduhy a pak zaměnit, byla 

by to lepší varianta. Chybějící rejstříky je možné alespoň částečně sehnat/zakoupit 

z depozitářů či od varhanářů, kteří doma mají nemalý fond rozličných píšťal.  

Z dlouhodobého hlediska by po řádné opravě mohly tyto varhany mít daleko delší dobu 

trvanlivosti a menší servisní náklady nežli je tomu u stávajícího varhanního nástroje. 

Vzhledem k výše zmíněnému bych prosil p. Martina Tvarůžku o vypracování 

podrobnějšího položkového rozpočtu na všechny nutné a žádoucí práce a řešení těchto prací 

(čili klasickou nabídku). Případné ústní jednání ohledně dotčené věci bude dle mého názoru 

přínosné. 

 

  V Jelení – 15.III. 2015  

 

S přáním všeho dobrého 

 

Jiří Krátký, organolog DOO 

tel.: 732 598 876 

 


