
VYJÁDŘENÍ DIECÉZNÍHO ORGANOLOGA VE VĚCI NEDOKONČENÍ OBNOVY VARHAN VE SLATINĚ 

U BÍLOVCE V PLÁNOVÉM TERMÍNU 

 

Od roku 2017 probíhá oprava varhanních dílů varhan firmy Josef Hubička, předtím umístěných 

v prostorách plzeňské konzervatoře. Obnova byla a je nutná z důvodu nevhodných přestaveb a 

přirozeného opotřebování, které varhany prodělaly během 20. století. Akce byla několikrát 

podpořena ze strany Biskupství, Moravskoslezského kraje a obce Slatina. Na jaře předchozího 

roku bylo dohodnuto, že se varhany dokončí tak, aby mohly zaznít v roce 2019 při poutní 

slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině. Z důvodu přílišného časového optimismu 

varhanáře, větší časové náročnosti jiných akcí a tím se nabalujícího zpoždění u následujících 

oprav varhan (což však jde na vrub pouze zhotovitele) a taktéž z důvodů technického a 

konstrukčního charakteru (nutnost značného přepracování některých prvků traktury) se celý 

projekt bohužel nepodaří dokončit do začátku srpna, jak bylo původně ujednáno. Toto bylo 

varhanářem oznámeno až při kontrolním dni 7. srpna  2019. Je faktem, že při této kontrole na 

varhanách již hrál jeden rejstřík a nutno uznat, že hrál velice povedeně, řemeslná kvalita 

zhotovení je taktéž velmi dobrá. Nicméně nemá cenu do kostela transferovat nyní zpola 

dokončený nástroj, který se v dílně podaří dokončit daleko efektivněji, nežli na kruchtě kostela 

s omezeným strojovým vybavením a nedostatkem místa.  

Je ovšem faktem, že opoždění ze strany zhotovitele přináší objednateli a jiným osobám řadu 

problémů. Z tohoto důvodu navrhuji kompenzaci zpoždění ze strany pana Martina Tvarůžky, 

kdy zhotovitel dodá na svou újmu zcela zdarma nový notový pult z ořechového dřeva, celý nový 

horní kryt hrací stolu s povrchovou úpravou, a nové chybějící píšťalky do diskantu mixtury.  

 

S rezervou bylo navrženo, že varhany zazní v kostele na začátku listopadu 2019, případný koncert 

by pak mohl být na svátek patronky církevní hudby sv. Cecilie 22. listopadu. Pokud by se dílo 

nedodalo ani do posunutého termínu, bylo by žádoucí uplatňovat sankci i finanční a to jako 

penále dle smlouvy o dílo. Nyní je však přinejmenším pro všechny (farnost, zhotovitele, 

varhaníka, organologa a poskytovatele finančních prostředků) prioritní, aby se varhany dodaly 

když už ne na pouť, tak alespoň co nejdříve a ve vysoké kvalitě díla.  

 

 

    S přáním všeho dobrého 

 

 

Jiří Krátký, organolog DOO 

dne 9. VIII. 2019 

 

 


