
RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ VARHANNÍHO STROJE 
ve farním kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech 

Obr. 1: Skříň varhan 

Zpracovali: MgA. Marek Vorlíček (varhanář-restaurátor) 

Ing. Jiří Reindl (arganolog) 
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V Domažlicích a Plzn i, duben-červen 2017 



Lokalizace varhan: 
Rokycany 
Plzeňský kraj 

Obec 
Kraj 

Objekt 

Vlastník 
Adresa 

Kostel - kulturní památka r.č. ÚSKP 28423/4-2410 
Varhany- kulturní památka r.č. ÚSKP 34-124 
Římskokatolická farnost Rokycany 
Římskokatolická farnost Rokycany Náměstí J. Urbana 52/1 

Restaurátorský záměr je vypracován na podkladě průzkumu varhan provedeného v r. 2016- 17. 

ČLĚNĚNÍ RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU 

A) STRUČNÁ HISTORIE 
B) REŠERŠE LITERATURA, PRAMENŮ, DOKUMENTACE, REFERENČNÍ NÁSTROJE 
C) VÝVOJ VARHAN V KONTEXTU ARCHIVNÍCH PRAMENŮ A DOKUMENTACE 
D) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

HRATELNOST, STAV Z POHLEDU VARHANÍKA 
UMÍSTĚNÍ 
VARHANNÍ SKŘÍŇ 
VNITŘNÍ KONSTRUKCE 
HRACÍ STŮL 
DISPOZICE 
TRAKTURA TÓNOVÁ 
TRAKTURA REJSTŘÍKOVÁ 
VZDUŠNICE 
PÍŠŤALOVÝ FOND 
VZDUCHOVÁ SOUSTAVA 
INTONACE 
LADĚNÍ 

E) KONCEPCE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU 
F) NÁVRH RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ 
G) NÁVRH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 
I) PŘÍLOHY 

A. Stručná historie varhan 

Pražský varhanář Leopold Spiegel postavil r. 1723 pro kostel sv. Michaela při klášteře servitů na Starém 
Městě čtrnácti rejstříkový nástroj (proto socha sv. archanděla Michaela na vrcholu skříně). Ten byl jakožto 
josefínský konfiskát po shoření zánovních barokních varhan na kůru farního kostela P. M. Sněžné převezen 
do Rokycan. 
Roku 1898 postavila pražská firma Rejna a Černý do Spiegelovy barokní skříně nový dvoumanuálový 
kuželomechanický romantický nástroj {OP87) s volně stojícím hracím stolem (7 rejstříků v prvním manuále, S 
v druhém, 3 v pedále). 
Někdy po ll . světové válce byl nástroj přestavěn, zvukově změněn a dispozičně rozšířen na 20 rejstříků . 
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B. Rešerše literatury a pramenů, dokumentace, referenční nástroje 

Dr. Antonín Podlaha: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém, Politický okres 
rokycanský. 
Prof. Vladimír Němec: Pražské varhany r.1944 
Karel Rodina : Varhany na Plzeňsku- rukopis r.1945 
Katastr varhan r.1914 a r.1918 
časopis Cyril r. 1940 č. S- 8: článek Dr. Ladislav Hovorka: Varhany v chrámu P.M .Sněžné v Rokycanech 
Archiv Rokycany: Nabídka zevrubné opravy varhan od firmy Rejna Černý z 30.1.1891 

Nabídka a rozpočet va rhan od firmy E.Š. Petr z 10.1.1897 
Nabídka a rozpočet varhan od firmy Rejna Černý z 24.6.1897 

Dochované nástroje v okolí, které mohou být vzorem pro restaurování: 

Rok Místo Velikost 

? Litohlavy, Navštívení P. Marie 1/6 
1900 Líšná, sv. Václav 1/6 
? Mlečice, Nejsvětější Trojice 1/7 
1902 Mýto, sv. Jan Křtitel 1/8 
1891 Zbiroh, sv. Mikuláš 11/14 

C. Vývoj varhan v kontextu archivních pramenů a provedené dokumentace 

Kostel Panny Marie Sněžné pochází ze 14. století, postaven v gotickém slohu. Po požáru v r. 1784 přestavěn 
v létech 1785- 88. 
První varhany byly doloženy r. 1639, za třicetileté války Švédové kostel zpustošili a varhany rozbili. Ty byly 
opraveny varhanářem Šebestiánem Schmidtem z Plané r. 1651 za 225 zlatých. 
Další va rhany pocházejí od významného plzeňského varhanáře Johanna Leopolda Rausche, který je postavil 
v r. 1763, dle ceny šlo zřejmě o jeden manuál s pedálem a deseti rejstříky (později dvanácti rejstří ky). 

V r.1768 byly tyto varhany přeneseny na nový kůr (starý byl stržen) . 12.9.1784 byl nástroj při požáru zcela 
zničen. 

Zřejmě kolem r. 1790 byly varhany pražského varhanáře Leopolda Spiegela přemístěny do rokycanského 
kostela. Jistá je zpráva o opravě a ladění těchto varhan v Rokycanech v červnu r. 1833. Tehdejší dispozice 
nástroje: I. manuál- Principal8', Salicional8', Flétna 8' , Oktáva 4', Kvinta (blíže neupřesněná), Mixtura 6x. ll. 
manuál: Kopula 8', Flétna 4' , Principal 2' , Mixtura 3x. Pedál : Subbas 16', Oktávbas 8', Kvintbas, Principalbas 
4' . 

Nástroj byl v průběhu 19. století několikrát opravován, beze změny dispozice a podstatného zásahu do 
stroje . V r. 1833 známý pražský varhanář Josef Gartner, v r. 1881 setník Albert Burda (v plzeňských análech 
známý opravami varhan) . 
Koncem 19. století se technický stav nástroje stále zhoršoval, hlavně zhoubným působením dřevokazného 
hmyzu. Zachovala se nabídka firmy Rejna Černý na "zevrubní" opravu varhan z r.1891. Rozpočet zněl na 1153 
zl.r.m., včetně nového hracího stolu, pedálnice a změn dispozice za účelem romantizace jejich zvuku. 
Známá varhanářská firma E.Š. Petr z Prahy zaslala nabídku a rozpočet na nové varhany z 10.1.1897. Jednalo 
se o kompletní dvoumanuálové dvacetirejstříkové varhany s pedálem včetně nové varhanní skříně . 

Nabídková cena zněla na 4478 zl. 
Firmě Rejna a Černý byla nakonec dána při její nabídce čtrnáctirejstříkových nových romantických varhan 
z 24.6.1897 přednost před ostatními firmami, protože byla při zachování původní barokní skříně Leopolda 
Spiegela levnějš í než ostatní nabízející firmy, které v rozpočtu počítaly s novou varhanní sk říní. Přesvědčila 

rokycanskou městskou radu, že skříň není tak poškozená červotočem jako varhanní stroj, který je t řeba 

zlikvidovat v každém případě. Nabízející firma přidala nakonec ještě jeden rejstřík zdarma a to Aeolinu 8'. 
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Dispozice varhan z r.1898: 

Hlavní stroj C- f3 Positiv C - f3 Pedál c- d1 

Bourdon 16' Principal houslový 8' Subbas 16' 

Principal 8' Salicionál 8' Violonbas 16' 

Gamba 8' Jemně kryt 8' Oktávbas 8' 

Flétna 8' Roh kamzíkový 4' 

Oktava 4' Aeolina 8' 

Fugara 4' 

Mixtura 2 2/3 ' 4 x 

St vit l t ~ v rhan 

Josef Rejna & Jo ef černý 
t • • I ' t 1 ' \. .... l ' ' ) t I je) ' l" c . 

Čisto 
béine 

I -

Obr. 2: Hlavička titulního listu Rozpočtu na dodání nových varhan od firmy Rejna Černý z 24.6.1897 

V r.1925 čistil a ladil varhany plzeňský varhanář Karel Krauz, r. 1935 tyto práce zopakoval. V r. 1927 připojili 
varhanáři Paštikové švýcarský elektrický motor a ventilátor Meidinger. 
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Po ll. sv. válce byly na bocích historické varhanní skříně L. Spiegela přidány novodobé přístavby s celkem S 
rejstříky (s použitím píšťal původní Gamby). Varhanní stroj z r. 1898 je opatřen mechanickou trakturou a 
vzdušnice v přístavbách mají trakturu pneumatickou. Všechny vzdušnice jsou kuželkové. Dnes tedy mají 
varhany 20 rejstříků (9+8+3). 

O. Popis stávajícího stavu 

Hratelnost, stav nástroje z pohledu varhaníka 
Po technické stránce jsou pneumatické traktury z doby poslední přestavby nástroje po ll. světové válce velmi 
nešťastné . Hybridní ovládání varhan (částečně mechanicky, částečně pneumaticky) je stálým zdrojem potíží. 
Tato kombinace traktur způsobuje zpožďování ozevu píšťal, umístěných v přístavcích po bocích historické 
skříně varhan. Kromě toho se touto přestavbou ztížila a znepříjemnila hra na manuálových klávesnicích. 

Umístění nástroje 
Kostel je bazilikální trojlodí, varhany jsou umístěny na západní kruchtě hlavní lodě. Měchy spolu 
s elektrickým ventilátorem stojí na kruchtě severní lodě. Přístup k varhanám je samostatným kamenným 
schodištěm přes kůr jižní lodě . Historická varhanní skříň spolu s bočními nástavci se zadní částí dotýkají 
západní stěny kostela. Před ní stojí hrací stůl obrácený směrem k oltáři s dostatečným prostorem pro 
varhaníka. 

Obr.3: Postament varhan s hracím stolem 

Varhanní skříň je jednodílná, barokní, symetrická, bohatě zdobená, opatřená sochami. 
Pochází od pražského varhanáře Leopolda Spiegela z r. 1723. Prospekt je složen z pěti píšťalových polí. 
Prostřední věž píšťal osazená sedmi nejvyššími prospektovými píšťalami, v půdorysu ve tvaru konvexního 
oblouku. Krajní věže též po sedmi píšťalách, ale v půdorysu trojúhelníku . Mezipole mezi věžemi po osmi 
píšťalách ve dvou patrech. Skříň dubová, natřená hnědou barvou, řezby nad prospektovými píšťalami a velká 
křídla skříně zlacená. Řezby tvořeny stylizovanými větvičkami akantu s páskou. Na korunách skříně stojí tři 
velcí andělé. Prostřední představuje archanděla Michaela s mečem a štítem, pod nohama mu leží drak. Na 
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krajních korunách stojí šestikřídlí serafové. Konzoly krajních věží jsou neseny dvěma postavami atlantů 
zobrazenými do půli těla. 
Po obou stranách historické varhanní skříně stojí nenápadné přístavky (bedny), které zakrývají přídavné 
pneumatické stroje. Ve výši prospektu jsou kryté průzvučnou dřevěnou mřížkou . Podobná mřížka kryje i část 
postamentu historické skříně, kde je umístěno píšťaliště ll. manuálu (viz Obr. 3) . 
Na několika místech historické varhanní skříně se vyskytuje aktivní červotoč, obzvláště v okolí prospektu 
zevnitř nástroje. 

Vnitřní konstrukce (usazení vzdušnic a traktur) z měkkého jehličnatého dřeva . Jsou napadené červotočem
některé části více, jiné pouze sporadicky. 

Hrací stůl je samostatně postaven před skříní varhan ve vzdálenosti 95 cm od její přední stěny, umístěn na 
vyvýšeném podiu, pod kterým vedou traktury. Základní vybavení stolu zůstává tak, jak je zřídila firma Rejna 
Černý v r. 1898. Při poslední přestavbě nástroje zde přibyla pneumatická relé ll. manuálu ve spodní části 
hracího stolu (relé I. manuálu je zabudované pod přidané vzdušnice levého přístavku) a zvětšen počet 
manubrií o pět, včetně pneumatické rejstříkové traktury (viz Obr. 4 a S) . 
Crescendový válec je odpojen- nefunguje. Také hrací stůl je napaden červotočem . 

Obr. 4: Odkrytovaná zadní část hracího stolu 

Manuálové klaviatury jsou původní. Některé klávesy mají oloupané celotónové obklady. Také bočnice 

klaviatur mají poškozené obklady. 
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Obr. 6: Klávesnice hracího stolu 

profilace). 

Obr. 7: Nepůvodní pedálnice 

Manubria jsou dochována původní, umístěná na bocích po obou stranách manuálových klávesnic. Nesou 
typické znaky firmy Rejna a Černý. Část manubrií ovládající přístavky je druhotná. 
Notový pult a lavice varhaníka se dochovaly originální. 

Současná dispozice varhan: 
Hlavní stroj c- f3 ll. manuál c- f3 Pedál c - d1 

2.Bourdon 16' 2.Kryt tichý 8 ' 2.Subbas 16' 

l.Principal8' 3.Salicionái8'(C-Fs dřevěné, 3.Violonbas 16' 

dále intonační vous) 
3.Fiétna velká 8' EP.Kiarinet 8 ' l.Oktávbas 8 ' 

EV.Gamba 8' EP.Principál italský 4 ' 

S.Oktáva 4' l.Fiétna kopulová 4 ' 

4.Fiétna špičatá 4' (kovová, 4.Principál 2' 
kónická) 
6.Fiéta plochá 2' EP.Sesquialtera 11/3' 2x 
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7.Mixtura 11/3' 4- 6x S.Akuta 1' 

EV.Trumpeta 8' 
Čísla před názvem rejstříku značí pořadí na vzdušnici, EV=evangelní strana přístavku, EP=epištolní str. 
Pomocná zařízení: Spojky- 11:18', I:P8', (nožní ovladače), Kolektivy- p, mf, pleno. Crescendový válec. 

Traktura: 
Současné varhany mají za základ přestavěný nástroj z r. 1898. Je dvoumanuálový s pedálem, soustavy 
mechanické kuželkové, ke které byla v prvním manuálu přistavěna po evangelijní straně pneumatická 
dvourejstříková půlená vzdušnice s mechanickým převodem z abstraktů na pneumatické relé ve skříni varhan 
a na druhém manuále po epištolní straně varhanní skříně třírejstříková pneumatická půlená vzdušnice 
s pneumatickým převodem již v hracím stole. Rejstříková traktura těchto přidaných vzdušnic je též 
pneumatická. 
Kovové části traktur jsou povrchově zoxidovány, dřevěné části částečně napadeny červotočem. 

Vzdušnice 
V nástroji se nachází celkem tři vzdušnice původního nástroje a čtyři poloviční vzdušnice v přístavcích po 
bocích historické skříně. Vzdušnice hlavního stroje leží v úrovni prospektu varhanní skříně, vzdušnice ll. 
manuálu a pedálu leží v postamentu skříně nízko nad úrovní podlahy kůru za sebou. Poloviční vzdušnice leží 
ve směru podélné osy kostela, takže píšťaly rejstříků na přidaných vzdušnicích jsou zde posazeny kolmo na 
směr rejstříků v historické skříni. 
K alespoň částečnému usnadnění přístupu pro ladění píšťal I. manuálu jsou čtyři největší píšťaly tohoto stroje 
přesunuty do volného místa postamentu na pneumatické vzdušničky. Po dispozičních změnách na původních 
vzdušnicích, které byly provedeny po řemeslné stránce nedbale, jsou v některých otvorech v lavičkách 
osazeny píšťaly příliš tenké, takže nestojí pevně, kymácejí se, a tím se samovolně rozlaďují. 
Vzdušnice vykazují ze všech částí varhan největší výskyt aktivního červotoče . Na spodních částech vzdušnic se 

í bílá místa líseň. 
~~~--~--~----~ 

Obr. 8: Pohled zdola na poloviční vzdušnice v levém přístavku s možnými stopami plísně 

Píšťalový fond je z velké části původní. 
Kovové píšťaly jsou jen ojediněle poškozeny většinou jejich laděním. Dřevěné píšťaly jsou poškozeny 
dřevokazným hmyzem, ale pouze částečně . 
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Obr. 9: Píšťaly ll. manuálu, v pozadí pedálu 

Vzduchová soustava nástroje se skládá z původního magazínového měchu a čerpacího měchu pod ním, 
zvláštní konstrukce typické pro firmu Rejna Černý. Vše je včetně nárazového měchu a regulátoru vzduchu 
zabudováno do dřevěné skříně, obtížně rozebíratelné. Při poslední přestavbě nástroje byly do postamentů 
obou nástavců zabudovány další malé zásobníkové měchy a měchy nárazové. 
Vzduchové kanály jsou sporadicky postiženy červotočem, spoje netěsní. Měch je původní, kůže značně 
zteřelé, funkčně za hranou životnosti. 
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Obr. 10: Skříň měchů s regulátorem vzduchu 

Tlak vzduchu- 96 mm vodního sloupce 
Stav intonace- intonace není původní, byla částečně změněna při poslední přestavbě nástroje 
Výška ladění, temperatura -změřená a1= 431 Hz při 6° C. Rovnoměrná temperatura. 

E. Koncepce restaurátorského zásahu 

Po technické stránce jsou pneumatické přístavby varhan velmi nešťastné. Hybridní ovládání varhan 
(částečně mechanicky, částečně pneumaticky) je stálým zdrojem potíží. Obestavění původní skříně 

znemožňuje přístup do píšťaliště, proto je dnes velmi obtížné varhany udržovat a ladit. Po 
dispozičních změnách na původních vzdušnicích, které byly provedeny po řemeslné stránce · 
nedbale, jsou v některých otvorech v lavičkách osazeny píšťaly příliš tenké, takže nestojí pevně, 

kymácejí se, a tím se samovolně rozlaďují. Kombinace traktur způsobuje zpožďování ozevu píšťal, 

umístěných v přístavcích, za píšťalami v historické skříni varhan. Kromě toho se ztížila a 
znepříjemnila hra na manuálových klávesnicích. Přestavbou nástroje došlo také ke zhoršení 
přístupnosti k některým částem varhan a k ladění píšťal, i když některé velké píšťaly byly přemístěny 
mimo vzdušnice na volná místa v postamentu varhan. Dřevěné části varhan jsou částečně napadeny 

červotočem a plísní. 
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Varhany firmy Rej na a Černý byly řemeslně velmi pečlivě zpracovány. Je evidentní, že poválečnou 
snahou bylo nástroj zvukově posílit, aby byl schopen slavnostního zvuku, lesklého a nosného pléna, 

což romantická dispozice obsahující zejména tišší hlasy v základní poloze neumožňovala. 

Na základě prohlídky nástroje a s přihlédnutím k výše zmíněnému považujeme provedení pouhého 

vyčištění a regulace varhan jako neefektivní a velmi krátkodobé řešení. Hlavní nedostatky by tím 

nebyly odstraněny. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhujeme plné restaurování nástroje do doby stavby 

varhan firmou Rejna-Černý a to v rovině technické, dispoziční i intonační. 

F. Návrh restaurátorských prací: 

Demontáž pneumatických přístavků a přidaných skříní, včetně pneumatických vzdušnic, rejstříků, tónové a 
rejstříkové traktury, měchů přidaných při poslední přestavbě a upravených vzduchovodů. 
Demontáž částí pneumatických traktur z hracího stolu. Také pneumatické vzdušničky v postamentu 
historické varhanní skříně budou odstraněny. 

Čištění, konzervace, petrifikace 
Všechny jednotlivé díly stroje varhan (např. abstrakty, dřevěné úhelníky, kameny) včetně konstrukcí a 
vnitřních podlah a nepolychromovaných částí varhanní skříně budou po demontáži vyčištěny. Bude dbáno na 
zachování a nepoškození nápisů, autorských vlepených štítků aj . Dále budou všechny dřevěné části nástroje 
konzervovány proti červotoči; vzdušnice, píšťalnice a dřevěné píšťaly budou navíc ošetřeny ozářením dávkou 
Y záření. Červotočem poničené díly budou petrifikovány. 

Varhanní skříň a vnitřní konstrukce 
Z hracího stolu bude odstraněna veškerá elektroinstalace. 
Skříň varhan nebude rozebírána a zůstane na místě. Všechny nerozebírané části budou z vnitřní strany 
očištěny mechanicky, tlakovým vzduchem a suchou parou. Toto se týká i stropních desek. 
Po očištění budou všechny dřevěné části preventivně konzervovány proti červotoči a plísním opakovaným 
nátěrem (viz výše). 
Budou revidovány veškeré spoje všech skříní, uvolněné a mechanicky poškozené budou opraveny a znovu 
sklíženy, truhlářsky budou opraveny veškeré výplně, zajistí se jejich volné nasazování a vyjímání. 
Konzervovány budou veškeré konstrukce uvnitř varhan včetně případně nově zhotovených. Vnitřní 

konstrukce budou náležitě truhlářsky opraveny, uvolněné spoje budou rozebrány a znovu sklíženy za použití 
stylového kování- nikoliv moderních vrutů, hřebů apod. 
Dispozice bude navrácena do původní podoby z r. 1898 (viz str. 3) . 
Po odstranění přídavných skříní se na bocích historické skříně varhan objeví výřezy vzniklé při přestavbě 

nástroje. Tyto výřezy je nutno truhlářsky doplnit do původního stavu. 

Hrací stůl 
Korpus hracího stolu bude řádně truhlářsky opraven. Opraveny budou všechny výplně. 
Poškozené a chybějící obklady manuálových kláves, stejně jako poškozené obklady bočnic klaviawr budou 
opraveny a nahrazeny podle původního provedení. Budou odstraněna manubria přidaných pěti rejstříků a 
otvory po nich budou zaslepeny. 
Pedálová klaviatura bude nahrazena podle vzoru nástrojů Rejna Černý. 
Manubria budou zrestaurována. Chybějící původní rejstříkové štítky budou vyrobeny podle vzorů stávajících 
rejstříků. 

Bude opraven notový pult a lavice varhaníka . 

Traktura 
Tónová traktura bude po rozebrání důkladně očištěna a konzervována. 
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Hřídelové desky a rámy budou čištěny suchou parou, budou rozebrány a vyspraveny uvolněné spoje. Hřídele 
budou vyčištěny a konzervovány, vyspraveny budou praskliny. Osičky hřídelí budou vyčištěny a vyleštěny, 
nepůvodní budou nahrazeny kopiemi. Ložiska hřídelí budou čištěna a kalibrována, vychozená budou 
vyložena. Stejným způsobem - tedy čištění suchou parou, konzervace, oprava, přesné vymezení chodu -
bude postupováno u všech dalších kyvných prvků traktury - přehýbaček a jednoramenných pák. Kůže na 
styčných plochách bude odpařena a nahrazena novou identickou s originálem (druh, tloušťka, způsob činění, 
barva a.d.). 
Abstrakty budou čištěny suchou parou, poškozené klíženy, v nejnutnějších případech nahrazeny kopiemi. 
Závěsy budou prověřeny, v případě nutnosti (nalomení, hloubková koroze) budou vyměněny za kopie. 
Úhelníky samostatné a uložené v úhelníkových blocích budou všechny rozebrány z ložisek a řádně vyčištěny. 
Vyspraveny budou praskliny, uvolněné spoje budou sklíženy. Ložiskové otvory budou vyvložkovány, vyvrtány 
a kalibrovány. Otvory pro abstraktové dráty budou taktéž vyloženy, vyvrtány a kalibrovány. Veškeré osy 
úhelníčků i úhelníkových bloků budou očištěny, vyleštěny, v případě větší koroze, nemožnosti dosáhnout 
hladkého povrchu, opotřebování a četných ohybů budou nahrazeny kopiemi původních. 
Spojovací dráty (mosaz, železo) traktury pedálu budou očištěny, vyrovnány, konzervovány, z části je nutno 
počítat s náhradami. 
Kožené a dřevěné regulační matky traktury budou prověřeny, pokud možno zachovány, nepůvodní a vadné 
nahrazeny kopiemi původních. 
Budou opraveny mechanismy spojek, kolektivů a crescendového válce. 

Rejstříková traktura bude po rozebrání očištěna (suchá pára) a preventivně chemicky ošetřena proti 
dřevokaznému hmyzu. Červotočem poškozené části budou petrifikovány, tam kde se nepodaří dosáhnout 
optimální pevnosti, budou nahrazeny kopiemi. Uvolněné spoje převodových korpusů budou rozebrány, 
opraveny a sklíženy. Vychozená ložiska hřídelí budou nahrazena novým dřevem a kalibrována na rozměr os. 
Pečlivě budou vymezeny všechny vůle v pohyblivých spojích. Železné prvky traktury budou očištěny, 
konzervovány, zajištěn bude přesný a volný chod. 

Vzdušnice 
Všechny vzdušnice budou mechanicky očištěny, odstraněny budou nepůvodní nátěry a polepy a vzdušnice 
budou konzervovány. Veškerá poškození budou truhlářsky vyspravena. Drobná poškození a výletové otvory 
po červotoči budou zatmeleny horkou směsí pryskyřic a vosků. 
Zrevidují se všechny tónové a rejstříkové ventily, poškozené se opraví. Veškerá těsnící kůže se vymění za 
novou. 
Na veškerá lepení kůží bude použito teplého kožního, nebo zaječího klihu. Lepení kůží chloroprenovými či 

jinými lepidly je zcela ne přípustné! Veškeré kování bude očištěno a konzervováno, poškozené kování bude 
nahrazeno kopiemi. 
Ve styku kov-kůže je požadována kůže činěná bez použití chromu a veškeré styčné plochy (průchody) musí 
být vypáleny. 
Píšťalnice budou řádně očištěny, konzervovány, poškozené červotočem budou petrifikovány a znovu sklíženy 
a odzkoušena bude těsnost všech rozvodů. Zkontrolovány a zkalibrovány budou spodní plochy píšťal nic. 
Přepracované píšťalnice budou restaurovány do původní podoby (odstranění zaslepených tónů). 
Při pracích bude věnována patřičná pozornost nápisům, které nesmí dojít k úhoně. 
Stoličky, věšáky prospektových a vnitřních píšťal budou očištěny, konzervovány a truhlářsky opraveny. 
Rekonstruovány budou chybějící a nepůvodní dle nálezového stavu (zachované spoje) a situaci v píšťališti 
(obnovené věšáky na cínových a dřevěných píšťalách, navrácení píšťal na svá místa). Převrtané lavičky budou 
vyloženy dřevem. 

Píšťalový fond 
Obecně 

Po inventarizaci píšťalového fondu budou všechny původní píšťaly patřičně zrestaurovány. Bude provedena 
neinvazivní spektrální analýza kovu všech rejstříků (reprezentativní původní a nejisté a nepůvodní píšťaly) . 
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V případech, kdy bude nutné zhotovit kopie jednotlivých píšťal , budou tyto zhotoveny z materiálu stejného 
složení jako u originálních píšťal daného rejstříku , řemeslné zpracování podle originálů, kopie píšťal nebudou 
patinovány a značeny budou soudobě k rozlišení od originálů v budoucnosti. 
Píšťaly chybějících rejstříků budou zhotoveny jakožto restaurátorské repliky v tvarosloví a materiálech dle 
vzoru firmy Rejna Černý . Menzurace bude vycházet z menzur dochovaných píšťal a menzur ostatních 
nástrojů této firmy, z nalezených menzur otvorů v lav ičkách, věšácích a píšťalnicích . 

Jako nové budou restaurátorsky rekonstruovány zcela chybějící rejstříky s použitím jejich dochovaných 

druhotně použitých zbytků . Jedná se o rejstříky: HW: Fugara 4' , Mixtura 2 2/3 ' 4 x, UW:Principal houslový 

8 ' , Roh kamzíkový 4 ' a Aeolina 8 ' . 

Kovové píšťaly budou očištěny stlačeným vzduchem s tlakem max. 2 kPa z důvodu zamezení jakékoliv změny 
či snad poničení průlinek, následně omyty vlažnou vodou s přídavkem mýdla. Čištění USG je přípustné, čistící 
roztok bude předjednán a písemně schválen arganologickým dozorem. Nezbytná je následná neutralizace a 
oplach destilovanou vodou. Píšťaly budou vyrovnány na formách, revidovány budou veškeré spoje, zvláště 
pečlivě spoje nepůvodn í. Vyletována budou poškozená ústí píšťal , trhliny, praskliny ad . poškození. 
Zrestaurovány budou nepůvodní otvory v nohách. Obnoveno bude původní zavěšení píšťa l. Nepůvodní 

intonační zásahy budou v rámci současných technologických možností odstraněny, zvážen bude přínos a 
případná rizika, zejména s aspektem na původn í stav resp. riziko ještě většího setření původního nastavení 
parametrů průlinky, jádra a labií. Jedná se zejména o vpichy na jádrech, které budou opatrně vyplněny a 
zahlazeny bez dalšího poškození a změny spodní hrany jádra a hrany spodního labia a zvýšené a poničené 
výřezy horních labií, které budou opraveny, resp . sníženy. V žádném případě nebudou plošně vyměňována 
jádra píšťal, tento úkon musí být- pokud vůbec- tak ojedinělý, rovněž nebudou rozletovávány píšťaly na 
jádrech. Snahou bude co nejméně invazivní přístup s pečlivým zvážením přínosů a rizik. 

Dřevěné píšťaly budou řádně očištěny a konzervovány. Truhlářsky budou opravena veškerá mechanická 
poškození. Nepůvodní vruty a hřeby budou odstraněny, veškeré spoje budou klížené. V případě potřeby 
budou píšťaly petrifikovány, výletové otvory budou zatmeleny směsí vosků a pryskyřic. Nepůvodní intonační 
zásahy budou odstraněny, zvážen bude přínos a případná riz ika . Budou rovněž odstraněny prokazatelně 
nepůvodní a nestylové ucpávky v nohách dřevěných píšťal. 
Pokud to nebude nezbytně nutné, nebudou plošně odkližovány předkrývky, nicméně bude dbáno na přesné, 

nepružné a vzduchotěsné usazení předkrývek. Zátky všech krytých píšťal budou na pasovány a všechny budou 
nově okoženy, obnoveny budou všechny ladící klíny, popř. ladící plechy - vše podle zvyklostí firmy Rejna
Černý. 

Vzduchová soustava 
Všechny vzduchovody budou demontovány a upraveny podle původn ího provedení před poslední 
přestavbou. Budou vyčištěny, konzervovány a opraveny. Spoje jednotlivých kanálů budou utěsněny 

patřičnou kůží, povrch a výletové otvory budou zatmeleny směsí pryskyřic a vosků . 

Zásobníkový a čerpací měch , konstrukce a výroby firmy Rejna Černý budou demontovány, detailně pietně 
opraveny včetně konzervace a petrifikace a znovu zasazeny do současného, opraveného zákrytu (bedny). 
Patřičný tlak vzduchu bude stanoven po komisionálních akustických zkouškách v kostele na zrestaurované 
vzduchové soustavě, zrestaurovaných vzdušnicích a s restaurovanými píšťalami. 
Osazen bude nový tichoběžný varhanní ventilátor s původním regulátorem, krycí a tlumicí bednou a. připojen 
na zrestaurovanou vzduchovou soustavu . Sání vzduchu musí být bezpodmínečně prováděno z prostoru kůru 
kostela, nejlépe v blízkosti varhanního stroje . 
Součástí je i zajištění patřičné elektroinstalace včetně revize . 

Intonace a ladění 
Intonace bude prováděna velice opatrně se zřetelem na původní zvukovou podobu nástroje a s přihlédnutím 
k dochovaným nástrojům firmy Rejna-Černý a s přihlédnutím ke zvukovým charakteristikám uvedeným 
v dochovaném rozpočtu . 
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Přesná výška ladění bude stanovena na základě průzkumu dochovaných píšťal s ohledem na optimální tlak 
vzduchu po provedeném zvukovém experimentu až na místě v kostele. Na základě dosavadního průzkumu 
dochovaného píšťalového fondu lze očekávat výslednou výšku ladění a1=cca 434 Hz při 16 ·c. Temperatura 
bude rovnoměrná. 

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. 

Po kolaudaci obnoveného nástroje musí být 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 2x v tištěné podobě (text a 
základní fotodokumentace) a 2x na DVD či flashdisku- text a veškerá fotodokumentace. 

G. Návrh materiálů a technologických postupů 
materiály: 
konzervační prostředky: Lignofix TOP OK ředěný v etanolu 1:3, Lignofix PRO ředěný v etanolu 1:19, Lignofix 
Varhany {lil) modifikovaný, ředěný v etanolu, Aidol 
petrifikační prostředky: Solakryl BT, nebo Solakryl BMX, xylen, toluen, včelí vosk, damara, karnaubský vosk, 
kalafuna 
pasivační prostředky: roztok zinkochromátovací a tanátovací 
voskové tmely, specielní tmely na kov 
kožní klih, zaječí klih 
disperzní lepidla 
dřevo rozličných druhů 

kost hovězí 
ventilová kůže (Ventilleder) - ovčí kůže, Glacé činění, tloušťka silná (1,2-1,4mm), tloušťka střední (0,9-
1,1mm), kvalita Ia (Herzog, Widenmann, Willy Kirsch apod.) 
kalibrovaná ventilová kůže- kvalita viz ventilová kůže, přesná kalibrace 
gasometer Ieder- bezchromová 
kůže na měchy- hovězí- bezchromová, o síle 1,2-1,4mm, kvalita Ia 

kozí- Glacé činění, síla min. 1,2mm, kvalita Ia 
jelenice 
cín, olovo a materiály potřebné k cínařským opravám 
mosazný drát, železný drát, nerezový drát, vruty, kované hřebíky 
grafit, líh, terpentýn, ředidla, destilovaná voda, tušpapíry různých druhů 
zakázané materiály: 
veškerá ("kyselá") lepidla uvolňující krátkodobě i dlouhodobě acetáty 
technologické postupy: 
čištění dřevěných dílů : nejprve mechanicky, vysavačem, popřípadě tlakovým vzduchem, podle potřeby a 
nutnosti omytí vodou s přídavkem mazlavého mýdla a/nebo suchou parou. 
čištění kovů (mimo píšťal): šetrné mechanické očištění, USG čištění v destilované vodě nebo roztoku 
Chelatonu, opláchnutí v destilované vodě 
snímání nátěrů, přelepů, klihu ad. z dřevěných dílů : suchou parou 
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petrifikace dřeva (pokud bude nutná): lázeň v Solakrylu s technologickými úkony a lhůtami potřebnými pro 
optimální zpevnění dřeva a dostatečné odpaření rozpouštědla. V případě nutnosti zpevnění směsí vosků a 
pryskyřic. 

konzervace dřeva: opakovaný nátěr konzervačním prostředkem , v odůvodněných případech na máčení 
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 
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