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K rukám duchovní i občanské správy v Přepychách, 

přepyšských varhaníků a dalších farníků 

a diecézního organologa královéhradeckého. 

 

 

Na kůru i půdě kostela se nachází dvoumanuálový nástroj pocházející z dílny Amanda Hanische 

z Rychnova nad Kněžnou. Byl postaven v roce 1872 a působí na svou dobu konzervativně, ne ale tolik, 

jako podobný nástroj jeho jmenovce Franze v Jamném nad Orlicí. Konzervativnost se týká především 

koncepce varhan, jejich rozvržení do dvou skříní, systému mechaniky a měchové soustavy, což je 

dnes chápano jako klad. Amand Hanisch (1812-1894) byl stavitelem, který navázal na tradici 

rychnovského varhanářství a udržel si vysokou prestiž. Patřil k jedněm z posledních mistrů klasického 



řemesla, které v druhé polovině devatenáctého století ustoupilo průmyslové výrobě varhan. 

Dispozice a částečně i intonace jeho varhan je již v duchu raně romantického varhanářství: 

Hlavní stroj (C-f3) 

Principal 8‘ (c- fs1 cín na prospektu z roku 2016, velká oktáva dřevo otevřené, všelijak krepované) 

Bourdonflaut 8‘ (krytá, na pozici původního Gemshornu, snad starší rejstřík dodaný Ryglevičem nebo 

Poláčkem, diskant starý kovový, dřeva po roce 2016 doplněny do jednotné podoby) 

Salicional 8‘ (cylindrický kov od c, velká oktáva kryt Hanisch, následuje otevřené dřevo od Žloutka) 

Octav 4‘ (C, Cs dřevo, D-f na prospektu, některé němé, cín z roku 2016) 

Violetta 4‘ (konický kov)  

Superoctav 2‘  

Progressio 4x (1‘-4/5‘-2/3‘-1/2‘ repetuje na každém c o oktávu) 

Spojka manuálová  

Pozitiv (C-f3, v zábradlí kůru) 

Flaut maior 8‘ (krytá, polovina píšťal z roku 2016) 

Viola di Gamba 8‘ (velká oktáva krytá dřevěná s vousy, jinak konický kov) 

Principál 4‘ (původní cín) 

Flaut minor 4‘ (kryt, poslední oktáva otevřená, dřevo, polovina píšťal z roku 2016)  

 

Pedál (C-h) 

Subbaʃs 16‘ (krytý) 

Octavbaʃs 8‘ 

Superoctavbaʃs 4‘ (velká oktáva dřevo, dále kov) 
Spojka pedálová (s vlastní ventilovou komorou, ovládaná záklopkou na vzduchovodu) 

Zásuvkové vzdušnice, volně stojící hrací stůl. 

V hracím stole bylo jedno ulomené zaaretované manubrium, které odklápělo otvor pro nějaké již 

neexistující pneumatické vedení, na půdě je deponována lišta s raménky, které byly asi někde 

přivěšeny na trakturu manuálu a odklápěly opět otvory od výpustkové pneumatiky. Výřezy na 

raménkách jsou tak velké, že mohly být provlíknuty skrz obě manuálové traktury. 

Jde pravděpodobně o pozůstatek doplňku Aeoliny, který se nejspíše nacházel v postamentu varhan a 

byl dle Jiřího Fuchse prací Karla Rygleviče v roce 1933. Ten rovněž dodal ventilátor a plovákový 

regulátor, což umožnilo odstavit raritní soustavu klínových měchů. 

 Varhany prodělaly poslední větší opravu v roce 1982 od varhanářů Jana a Maxe Kubátových a 

Bohumila Žloutka. 

Do té doby byly všechny jejich původní díly dochovány, snad s výjimkou Gemshornu 8‘. Důvodem 

této opravy byl nejspíše havarijní stav zapříčiněný červotočem. Zápis o této opravě je na dvířkách 

ventilové komory vzdušnice manuálu. Roku 1982 dodané dřevěné píšťaly nesou již rysy moderního 

řemesla, nicméně jejich zvuk je pěkný a menzury mají zvolené na míru těmto varhanám, není důvod 

je nějak hanět, až na to, že po demontáži bylo zjištěno, že stojí náhradou za píšťaly, které ve 

varhanách stále jsou, jenže na jiném místě náhradou za píšťaly, které už jsou nejspíš nenávratně 

ztraceny.  Bylo tedy v rámci prací v roce 2016 přistoupeno k výrobě píšťal nových na pozicích, kde 

opravdu chybí.  Pedálové dřevěné píšťaly a píšťaly přítomné ve flétně 8‘ na I. manuále, flétně 4‘ na II. 

manuále a basech Gamby, Salicionálu, oktávy, a principálu bývaly potmeleny a natřeny šelakem, 

takže byly celé flekaté a bylo lze se oprávněně domnívat, že při manipulaci s nimi a při jejich ladění, 

může dojít k jejich selhávání.  



Aeolina se ve varhanách již nenáchází od roku 1982 

 

Oproti původnímu předpokladu bylo konstatováno, že manubrium Salicionálu a Gamby bylo 

prohozeno. Gamba v pozitivu byla ztišena až na dynamiku Aeoliny asi náhradou za vyhozenou 

Ryglevičovu. V souvislosti s instalací tohoto rejstříku do I. manuálu byl pravděpodobně Gemshorn 

nahrazen krytou flétnou z doby rukodělné, což je v rámci restaurování respektováno. 

 

V roce 2015 byly zrealizovány některé přípravné práce, jako vyčištění a konzervace varhan vyjma 

píšťal a také byly nakoupeny materiály na restaurování jednoho klínového měchu. To bylo v ceně 

49 000 Kč od neplátců DPH. 

 

V roce 2016 se podařilo uskutečnit etapu prací, po které je podstatná část píšťalového fondu 

zrestaurována. Dále byla zrestaurována traktura těžce poškozená červotočem a bylo nahrazeno velké 

množství dílků nejen poškozených, ale i nepůvodních. 

Také byl zrestaurován jeden měch a zřízeno nové sání vzduchu do varhan přímo z kostela. 

Varhany také na závěr druhé etapy projdou citlivou zvukovou rekonstrukcí, což při dřívějším 

polovičatém stavu dřevěných rejstříků nebylo možné. 

 

Byly tedy provedeny níže uvedené práce:  

Rok 2016   

Píšťaly kovové:   

Restaurování starých píšťal Principálu 8' I. manuálu včetně píšťalnice a 
usazení píšťal 14 000,00 Kč 

Restaurování Oktávy 4' I. manuálu včetně píšťalnice a usazení píšťal 11 000,00 Kč 

Restaurování gamby včetně píštalnice a usazení píšťal 14 300,00 Kč 

Restaurování Violetty 4' včetně píšťalnice a usazení píšťal 20 000,00 Kč 

Restaurování Superoctavy 2' včetně píšťalnice a usazení píšťal  13 000,00 Kč 

Restaurování Progressia  včetně píšťalnice a usazení píšťal 35 000,00 Kč 

Restaurování diskantů Flétny 8' včetně píšťalnice a usazení píšťal 12 000,00 Kč 

Restaurování Principálu 4' II. manuálu  včetně  píšťalnice a usazení píšťal 15 000,00 Kč 

Restaurování Salicionálu 8' II. manuálu včetně píšťalnice a usazení píšťal 12 000,00 Kč 

Restaurování pedálového Superoctavbassu 4' včetně píšťalnice 5 000,00 Kč 

Píšťaly dřevěné:   

Oprava Subbassu 16'  včetně píšťalnice 23 000,00 Kč 

Oprava Octavbassu 8' včetně píšťalnice 10 000,00 Kč 

Restaurování dřevěných píšťal Flétny 8' 34 000,00 Kč 

Restaurování dřevěných píšťal Principálu 8' 14 000,00 Kč 

Revize novějších dřevěných píšťal v Gambě a Flétně maior 6 500,00 Kč 

Restaurování Flauty Minor včetně píšťalnice 27 000,00 Kč 

Stroj:   

Ozáření vzdušnic proti dřevokazům 16 000,00 Kč 

Restaurování vzdušnice I. manuálu 69 000,00 Kč 

Kontrola vzdušnice pozitivu 14 000,00 Kč 

Kontrola vzdušnice pedálu 11 000,00 Kč 



Oprava zbývajících dvou klínových měchů 19 000,00 Kč 

Oprava původních vzduchovodů 9 500,00 Kč 

Oprava hracího stolu  6 500,00 Kč 

Restaurování traktur 30 500,00 Kč 

Intonace a ladění 14 000,00 Kč 

Tlumicí skříň a regulace, přívodní vzduchovod, (bez práce se zdivem) 14 000,00 Kč 

Elektro zapojení ventilátoru 4 500,00 Kč 

Kompletní zvuková rekonstrukce nástroje na optimálním tlaku vzduchu 63 000,00 Kč 

Pořízení cínového principálu místo zinkového 41 000,00 Kč 

Restaurování jednoho klínového měchu z nakoupeného materiálu 63 000,00 Kč 

Povrchová úprava skříně dle kritérií památkové ochrany 70 000,00 Kč 

Celkem náklady restaurování varhan na rok 2016 710 800,00 Kč 

 

 

V roce 2017 bylo pokračováno v načatém díle v podstatě dle původního plánu z roku 2015: 

Položky pro rok 2017   

Restaurování dvou zbývajících měchů 170 000,00 Kč 

Pořízení nového ventilátoru cca dle aktuálního kurzu eura 35 000,00 Kč 

Restaurování pedálové vzdušnice 39 000,00 Kč 

Restaurování vzdušnice pozitivu 50 000,00 Kč 

Kompletní restaurování hracího stolu 66 000,00 Kč 

Restaurování Subbassu 16'  včetně píšťalnice 28 000,00 Kč 

Restaurování Octavbassu 8' včetně píšťalnice 23 000,00 Kč 

Restaurátorská zpráva 5 000,00 Kč 

Důslednější pojednání povrchové úpravy varhanní skříně i zábradlí kůru v 
duchu lavic a zpovědnic NOVÁ POLOŽKA 129 650,00 Kč 

Důslednější izolace prostoru měchovny od prostoru půdy NOVÁ 
POLOŽKA  

33 000,00 Kč 
 

Celkové náklady na rok 2017 578 650,00 Kč 

 

Výjimkou bylo navýšení nákladů na povrchovou úpravu varhan, jelikož položka 70 000 Kč by stačila na 

obnovení šedého nátěru a zlacení, ne však na návrat do barevnosti odpovídající zpovědnicím a 

lavicím, o jehož prospěšnosti panuje obecná shoda.  

Dále také izolace měchovny, která je více záležitostí stavební, než varhanářskou. Provedení je plně 

reverzibilní, v podstatě jen zdvojení stěn z nehoblovaného stavebního řeziva, tedy ze stejného 

materiálu, ze kterého je měchovna vyrobena a vyplnění dutin izolací. Strop z vnější strany obdržel 

lepenku, z vnitřní podhled. 

 

Součástí zprávy je fotografická příloha s popisem prací. 

 



Poděkování: Zvláštní poděkování si zaslouží paní starostka Zdeňka Seidelová za veškerou pomoc a 

pohostinnost během prací prováděných přímo na místě, to asi nelze zažít podruhé. 

Děkujeme činovníkům sdružení Pro Varhany a diecéznímu organologovi Václavu Uhlířovi a dalším 

umělcům, kteří do Přepychů přijeli zahrát. 

Dále děkujeme našim rodinám, že přestály naši nepřítomnost v domácnosti, a všem 

spolupracovníkům, kterých bylo opravdu mnoho, zvláště pak Miroslavu Zvonařovi, který varhanám 

dal nový vzhled. 

  

V Krnově, dne 10. října 2017 

 

Ivan Bok 

se sídlem: U Lazebníka 374/1, 79401 Krnov-Pod Cvilínem  

IČ: 74979116  

Tel: 774803524 

Eva Urygová 

se sídlem: Příční 465/15,794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem.  

IČ: 46140352 

 

 

 

 

Fotografická příloha: 

 

 

 
Stav okožení jednoho z klínových měchů. Kůže ještě držela navzdory značnému stáří, pro denní 

provoz již nestačila. 



 
 

Měchy jsou rámové konstrukce, takže odolávaly výkyvům počasí velmi dobře. 

 

 
Po restaurování byl každý měch napojen na přívod vzduchu od ventilátoru, aniž by  do něho byl 

dělán další otvor, pouze byl sací ventil posazen na nový kastlík, do něhož byl vzduch přiveden 

z boku. 



 

 

 
Vzkazy na dvířkách ventilové komory. Na vzdušnici patrné napadení červotočem a nepříliš citlivé 

tmelení, což bylo pojednáno v rámci restaurování. 

 

 
Pohled na červotočivé domečky hřídelí 



 

 
Pohled do postamentu hlavní skříně varhan. Vzadu restaurovaná pedálová vzdušnice, vpředu již 

nové fládrování a traktura manuálová s novými domečky hřídelí náhradou za červotočivé. 

 

Poškození dřevěných píšťal červotočem a nevhodným tmelením. Kovové píšťaly měly zase 

poničena horní ústí 



 

 
Poničená zátka subbasu se stopou po její původní pozici, kdy varhany měly o něco nižší ladění. Toto 

byl plošný jev. 

 

 
Pohled do píšťaliště I. manuálu. Nepůvodní flétna byla sbírkou všeho možného. Řada byla 

sjednocena, jde pravděpodobně o nejstarší rejstřík celých varhan, včetně kovového diskantu, je ale 



přeintonován již v duchu varhanního romantismu. Všechny staré dřevěné píšťaly byly petrifikovány 

a zbaveny nevhodných tmelů a nátěrů. 

 

 
Natržená horní ústí píšťal principálu pozitivu a aktivní červotoč ve skříni před restaurováním, vše 

bylo vyletováno a červotoč zhuben. 

 
Pohled na varhany v průběhu restaurování. 



 

 

 
Ventil pedálového velkého C na dílně. Ventily byly nově okoženy ovčí ventilovou kůží. Nejdříve ale 

byly petrifikovány a tmeleny. Hanischova papírová čílka byly sejmuta, preparována a znova 

nalepena na své místo  na restaurovaném ventilu. 

 

 
Novější flauta maior v pozitivu, stav před opravou, rejstřík byl nakonec rekonstruován v duchu 

restaurátorských zásad. 



 
Pohled do píšťaliště pozitivu po opravě. Staré píšťaly byly dohledány podle signatur a chybějící 

doplňeny. V průběhu intonace byly předkrývky fixovány páskou, následně napevno přilepeny 

králičím klihem odpovídající konzistence. Restaurování červotočivých píšťal bylo prováděno 

sejmutím nepůvodních nátěrů a tmelů, petrifikací Solakrylem, truhlářskou výspravou, tmelením 

směsí přírodních vosků a pryskyřic, proléváním kožním klihem a repasí ladicích elementů. 

 

 
Stav hracího stolu po restaurování. Bylo zřízeno osvětlení pedálů spojené se stykačem motoru. 

Veškerá elektroinstalace na varhanách je nová a decentní. Zapínání varhanního ventilátoru je 

možné na zdi u varhan, nebo dálkovým ovladačem. 



 
Restaurovaná rejstříková traktura positivu 

 
Těžce poškozená pedálová klaviatura na dílně. Mnohé části byly nahrazeny novým dřevem. 

Například celý přední rastr, který byl rozštípaný a červotočivý, dále křivky bočnic, zadní krycí lišta, 

nákližky půltónů byly rekonstruovány dle vzoru Skořenice u Chocně. 

 



 
 

 
Stav obložení manuálů před a po restaurování. Středové polohy obdržely nové kostěné obložení, 

půltóny jsou nové ještě ve větším rozsahu. 



 
 

 
 

Manubria po restaurování dva štítky se nedochovaly. Subbass 16‘ Byl nepůvodní bleděmodrý, 

doplněn dle vzoru Skořenice Bourdonflaut 8‘ je náhradou za nedochovaný Gemshorn 8‘. Lze 

konstatovat, že v poněkud problematické akustice kostela je nosná flétna užitečnější. Vše ostatní 

bylo pouze retušováno do čitelného stavu s obnovením zlacení. 



 

 
 

Ventilátor značky Meidinger z Bazileje  po více než osmdesáti letech provozu byl nahrazen novým 

od specializovaného výrobce Konyvés z Rábu, záběr do tlumicí skříně opatřené sáním z 

interiéru kostela. Do varhan již neproudí z půdních prostor velmi odlišný vzduch co do teploty a 

vlhkosti. Rovněž spotřeba energie, hlučnost, rozměry a náročnost na údržbu jsou podstatně 

umenšeny. 



 

 

 
Výchozí stav varhanní skříně, vlevo vzadu je patrná původní barevnost na místě, kam nedosáhl 

natěrač s šedou barvou. 

 



 
Charitativní koncert na varhanách v průběhu prací, okrové základy pod fládr jsou již hotovy. 

 

 

 
Finální stav 

 

 



 
 

 
Celkový pohled 

Ω 

 

 


