VAR HANY Z NĚJÍC Í 2018
7. ročník mezinárodního varhanního festivalu představující
památné varhany na Slánsku a Dolnobřežansku
PUTOVÁNÍ ZA VARHANAMI NA DOLNOBŘEŽANSKU, SOBOTA 1. ZÁŘÍ 2018
Společné putování s varhaníkem organologema pedagogem Pavlem Černým za památnými
varhanami ve Vraném nad Vltavou, Zvoli, Psárech a Zlatníkách.

Zastavení první / kostel sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou
Kostel sv. Jiří je připomínán již roku 993. Roku 1853 byly pořízeny snad starší sedmirejstříkové varhánky s pedálem s dispozicí: Manuál: Copula major , Copula minor, Principal,
Quinta, Octava, Mixtura, Pedál: Bas. Tento v podstatě barokní nástroj sloužil v kostele až
do roku 1943, kdy byly pořízeny současné varhany. Jejich tvůrcem je kutnohorský varhanář František Medřický. Nástroj je umístěn ve varhanní skříni s volným prospektem,
která upomíná na secesní varhanní skříně z počátku 20. století. Nástroj je na malém kůru
poměrně natěsnaný a hrací stůl je tak umístěn na epištolním boku kůru. Traktura varhan je pneumatická, vzdušnice jsou výpustné konstrukce. Nástroj byl vícekrát opravován
a dispozičně měněn, poslední údržbu s přepracováním velice nespolehlivé traktury provedla Varhanářská dílna Dlabal-Mettler z Bílska. Hrací stůl je díky použité pneumatické
traktuře vybaven celou řadou super a sub-spojek a pomocných zařízení, některých raritně
stavěných – jako např. přerušovač normální polohy. Přes toto technické vybavení a možnosti si nástroj v sobě nese ducha mizérie válečných let i zvukových oprav motivovaných
posílením vyšších stopových délek, které ale nemají oporu v přiměřeném zvukovém základu. Nástroj je dnes zvukově fádní a nepříliš inspirativní.
PŮVODNÍ DISPOZICE Z ROKU 1943
I.manuál, C–f3 (f4), 54 kláves, 66 tónů
Bourdon 16´, Principal 8´, Gamba 8´, Salicional 8´, Oktáva 4´, Kvinta šumivá 2 2/3´, 2×
Sub-Oktáv I. M., Super-Oktáv I. M., Přerušovač norm. polohy I. M., Manuál kopl II/I,
Sub-Oktáv II. k I., Super-Oktáv II. k I.
II.manuál, C–f3 (f4), 54 kláves, 66 tónů
Aeolina 8´, Vox celest 8´, Fugara 4´, Flétna 4´, Sub-Oktáv II. M., Super-Oktáv II. M.,
Přerušovač norm. polohy II. M.
Pedál, C–d1, 27 kláves – Subbas 16´, Čelo 8´, Pedál-Kopl I. M., Pedál-Kopl II. M.
Původní dispozice nás na první pohled upoutá absencí ﬂétnového rejstříku – ať již krytého či otevřeného – v základní osmistopové poloze, a to na prvním i na druhém manuálu! Zvukový základ tak byl na
II. manuále nesen kuriózně velmi slabou a smykavou Aeolinou. Není divu, že takováto dispozice provokovala ke zvukovým změnám. Spolu s opravami byly postupně některé rejstříky nahrazeny až k současné
zvukové podobě reprezentované následující dispozicí. Přehled změn v dispozici.
SOUČASNÁ DISPOZICE
I.manuál, C–f3 (f4), 54 kláves, 66 tónů
Bourdon 16´, Principál 8´, Kvintadena 8´, Oktáva 4´, Principál 2´, Quinta šumivá 2 2/3´, 2×
Sub-Oktáv I. M., Super-Oktáv I. M., Přerušovač norm. polohy I. M., Manuál kopl II/I, Sub-Oktáv II.
k I., Super-Oktáv II. k I.
II.manuál, C–f3 (f4), 54 kláves, 66 tónů
Aeolina 8´, Flétna 8´, Roh noční 4´, Kvinta 1 1/3´, Sub-Oktáv II. M., Super-Oktáv II. M., Přerušovač
norm. polohy II. M.
Pedál, C–f1, 27 kláves – Subbas 16´, Čelo 8´, Pedál-Kopl I. M., Pedál-Kopl II. M.,
Piano – Mezzoforte – Forte – Pléno, Volná kombinace, Piano Pedal Umschalt

Zastavení druhé / kostel sv. Markéty ve Zvoli
Kostel sv. Markéty byl postaven až na konci 19. století, posvěcen byl 20. září 1894. Do novostavby kostela postavil nové
varhany v roce 1895 pražský varhanář Emanuel Štěpán Petr
jako své 82 dílo.
Do pseudoslohové skříně uplatňující pseudogotické i pseudorománské tvarosloví postavil Petr kuželomechanický nástroj
o pouhých pěti rejstřících, na větší dílo již nezbývaly ﬁnanční
prostředky.
Nástroj nese všechny charakteristiky Petrových děl konce
19. století. Přední stěna postamentu varhan i samostatně stojícího hracího stolu je zdobena typickým záclonovitým motivem, jehož tvůrcem je architekt Josef Mocker a který varhanář
Petr používal na mnoha svých varhanních skříních. Hrací stůl
je zachovaný v originálním stavu s typickými „Petrovskými“
manubrii, štítky s názvy rejstříků, klaviaturou, kovovými šlapkami spojky a kolektivu i třeba charakteristickým ﬁremním
štítkem. Dispozice i zvuková podoba nástroje, je původní.
SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN
Manuál C–f3
Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Oktava 4´
Pedál, C–d1
Subbas 16´, Pedálová spojka, Pleno

Zastavení třetí / kostel sv. Václava v Psárech-Dolních Jirčanech
Původně raně gotický kostel zasvěcený sv. Václavovi byl přestavěn a rozšířen v roce 1877. Varhany postavil pražský varhanář Karel Schiffner
za cenu 1150 K, údajně v roce 1880. Celková koncepce nástroje však
ukazuje na Schiffnerovo ranější dílo inspirované jeho mistrem pražským varhanářem Josefem Gartnerem.
Nástroj se nachází v klasicistní ploché skříni s centrální věží a přilehlými
nižšími píšťalovými poli. Hrací stůl je na způsob Gartnerových positivů
součástí zadní stěny varhan s rejstříkovými táhly umístěnými v zadní
stěně postamentu po obou stranách klaviaturoce Klaviatura je již normální bílo-černé barevnosti a také s typickými Schiffnerovskými bočnicemi. Na starší Schiffnerovu práci ukazuje mimo jiné také menší rozsah
pedálu, který je sice již chromatický, ale s rozsahem pouze do malého
a. Je možné, že Schiffner svůj starší nástroj přenesl na nový kůr rozšířeného kostela.
Nástroj byl opraven v roce 1910 beze změny dispozice, v roce 1918 byly
bohužel rekvírovány prospektové píšťaly, později nahrazené zinkovými.
Jinak je pěkný a řemeslně zdařile zhotovený nástroj v původním stavu.
Vzdušnice nástroje jsou zásuvkové, traktura je čistě mechanická.
DISPOZICE DLE REJSTŘÍKOVÝCH TÁHEL
Manuál, C–d3, 51 tónů
Bourdon 8´, Principál 4´, Flauta 4´, Oktáv 2´
Pedál, C–a0, 22 kláves – Violonbass 8´

Zastavení čtvrté / kostel sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách-Hodkovicích
Farní kostel je poprvé připomínán již ve 14. století, v době pobělohorské byl spravován dominikány. Dnešní novorománský kostel sv. Petra a Pavla byl vybudován po polovině 19. století, vysvěcen byl 22. listopadu 1857. Varhany do nového kostela postavil
v 80. letech 19. století pražský varhanář Karel Schiffner. Z důvodu stísněných poměrů na kůru zvolil Schiffner technicky a zvukově osvědčené řešení – manuál vestavěl
do zábradlí kruchty s hracím stolkem přisazeným k zadní stěně manuálu, pedál umístil
za záda varhaníka do pedálové ohrádky a měchy postavil do zadního rohu kůru. Vzdušnice zůstaly osvědčené zásuvkové a traktura mechanická. Obdobně koncipovaných
nástrojů postavil K. Schiffner několik desítek a tak jsou tyto nástroje technicky „vychytané“ a velice spolehlivé.
V r. 1911 nástroj opravil Josef Hubička z Prahy, za první světové bohužel opět nástroj
neunikl, stejně jako všechny v okolí, rekvizici prospektových píšťal. Poslední opravu spojenou s konzervací proti červotoči uskutečnil v roce 1996 varhanář Vladimír Turnwald.
Ačkoliv je nástroj svým zvukem již značně vzdálen klasickým, ve své podstatě ještě barokním nástrojům stavěným v Čechách i hluboce po polovině 19. století, přesto ho díky
přítomnosti velké Kvinty a Mixtury zdobí lesklé a jasné pléno. Dispozice nástroje nedoznala od postavení varhan žádných změn.
DISPOZICE VARHAN JE DODNES PŮVODNÍ
Manuál, C–f3
Principal 8´, Gedackt 8´, Viola Gamba 8´, Oktav 4´, Flöte dulcis 4´,
Quinta 2 2/3´, Mixtura 2´, 3 fach
Pedál, C–d1 – Subbass 16´, Oktavbass 8´, Pedal-koppl

