VAR HANY Z NĚJÍC Í 2018
7. ročník mezinárodního varhanního festivalu představující
památné varhany na Slánsku a Dolnobřežansku
PUTOVÁNÍ ZA VARHANAMI NA SLÁNSKU, SOBOTA 15. ZÁŘÍ 2018
Společné putování s varhaníkem organologema pedagogem Pavlem Černým
za památnými varhanami ve Smečně, Velvarech a ve Slaném.

Zastavení první / kostel Nejsvětější Trojice ve Smečně
České varhanářství období renesance a raného baroka známe většinou jen z archivních
výzkumů – popisů dávno zaniklých varhan, kusých zmínek o varhanářích, účetních
knih a z několika zachovaných nástrojů či jejich zbytků. Takovým unikátním dokladem
rudolﬁnského varhanářství jsou i smečenské varhany, které bývají považovány za nejstarší existující nástroj na českém území. Je velmi pravděpodobné, že donátor – královský
místodržící Bořita z Martinic – zvolil varhanáře z dvorského okruhu. Mohl jím být některý člen rodiny Rudnerů nebo Phanmüllerů, či jiný varhanář, činný u tehdy kvetoucího
pražského dvora. Skříň varhan pochází pravděpodobně z roku 1587 a nese stopy úprav
z první poloviny 17. století. Z této doby pocházejí také zachované nápisy s názvy rejstříků,
které byly odkryty v průběhu restaurování, při němž byla také obnovena pravděpodobná
původní podoba píšt‘alového fondu. Na dvou zavíratelných křídlech skříně byly z vnější
strany obrazy: vpravo sv. Václav na koni, v horních polích sv. Jan Křtitel a sv. Pavel. Vlevo
sv. Jiří na koni, v horních polích sv. Jakub Větší a sv. Petr. Na vnitřní straně byl namalován
výjev Zvěstování Panny Marie a nad ním zpodobení čtyř evangelistů. Na boku skříně je
obraz sv. Kryštofa s dítětem, nad římsou varhan jsou erby donátorů. Skříň byla několikrát
přemalována a především při posledním restaurování v devadesátých letech 20. století
došlo k velmi závažným chybám. V roce 1775 byl nástroj přestavěn a doplněn o pozitiv
v zábradlí kůru, který byl při posledním pokusu o imitaci původního stavu zase odpojen.
K dalším unikátům těchto varhan patří dělená vzdušnice – hojně používaná na přelomu
16. a 17. století a pravděpodobně nejstaší známé použití rejtříku „Salicional“. Při restaurování bylo obnoveno původní, tzv. středotónové, ladění. Tento ladící systém, používaný
v 17. století, nepočítá s hrou v méně častých tóninách, ale běžně používaným stupnicím
propůjčuje zářivý charakter, srovnatelný pouze s přirozeně ladícím pěveckým souborem.
DISPOZICE
Manuál C–c3 s krátkou oktávou
Principal 8´, Copl major 8´, Salicionale 8´, Principal octav 4´, Copl minor 4´,
Quintadena 4´, Quinta major 3´, Superoctav 2´, Mixtura 3×, Cimbal 2×
Pedál, 18 tónů – Subbass 16´, Octavbass 8´, Superoctavbass 4´
2× Sperventil (Principálový a ﬂétnový sbor)

Zastavení druhé / kostel sv. Kateřiny ve Velvarech
V chrámu sv. Kateřiny máme nepřímo doloženy varhany již na počátku 17. století, kdy
místní varhaník dostával ročně mzdu 16 kop grošů. Za třicetileté války sdílel kostel osudy
města, které bylo na konci října 1639 vypáleno Švédy a varhany poničeny tak, že „nezůstalo ani nejmenší trubičky“. Varhany opravil v roce 1660 pražský varhanář Pavel Rosol,
jeho práce byla patrně větší. Roku 1689 opravil varhany polský varhanář Jan Tejnský
za 100zl., ale s výsledkem nebyla spokojenost. Následně opravu dokončil pražský, původem vestfálský varhanář Petr Dottenius. Nástroj byl v tom roce také štafírován a označen
letopočtem. V první třetině 18. století pracovali na varhanách slánští varhanáři Nedvědové, posléze tehdy ve Smečně sídlící varhanář Niederle. Větší oprava spojená s přeladěním
na francouzský tón (tedy níže) se uskutečnila v roce 1738, práce provedl pražský novoměstský varhanář Martin Janeček. V letech následujících byly prováděny menší opravné
práce vesměs pražskými varhanáři (Martin Köpﬂ, František Kannhäuser). Nový velký
nástroj byl v chrámu postaven pražským varhanářem Matějem Sedmíkem v roce 1769.
Staré varhany Sedmík opravil a přenesl do hřbitovního kostela sv. Jiří, kde se v podstatě
dochovaly dodnes. Nové varhany byly rozděleny do dvou křídel, měly celkově na dvou
manuálech a v pedálu 16 rejstříků a stály 700zl. Varhany opravil v roce 1774 litoměřický
Johann Rusch, renovaci za 513zl. uskutečnil v roce 1821 čistecký varhanář Guth.
V průběhu 19. století byl nástroj vícekrát opraven, v roce 1836 litoměřickým Antonem
Ruschem, v roce 1853 a 1859 varhanář Josef Ohme a v roce 1869 Ferdinand Guth z Nového Strašecí. Starý nástroj však postupně přestal vyhovovat duchu doby a tak v roce
1886 byl nahrazen novými „moderními“ varhanami pražského mistra Emanuela Štěpána Petra. Petr postavil stroj o celkově 19 rejstřících do mohutné pseudorenesanční skříně,
která příliš nezapadá do interiéru kostela. Během I. světové války byl nástroj ochuzen
o prospektové cínové píšťaly, které byly zrekvírovány a posléze nahrazeny zinkovými.
Varhany pocházejí z raného období Petrovy tvorby a jsou v podstatě dochovány v originálním stavu. Celkem mají 19 rejstříků rozdělených do dvou manuálů a pedálu,
neobvyklý je rejstřík „Klarinet“ na II. manuálu, který patří do rodiny tzv. jazykových rejstříků a nebývá často disponován. Hrací stůl je umístěn volně před varhanní skříní
a je vybaven spojkou obou manuálů, manuálu s pedálem a několika pevnými rejstříkovými kombinacemi (Piano–Mezzoforte–Forte–Pleno), které se uvádějí v činnost
sešlápnutím šlapky nad prahem pedálu. Hrací stůl je spojen se vzdušnicí mechanicky, zde navíc vložil varhanář do rejstříkové traktury tzv. „Barkerovu páku“, pneumatické zařízení usnadňující hru.doby výroby nástroje. Vzdušnice byla proto zhotovena nově jako kopie. Díky dotaci od SZIFu získané prostřednictvím MAS Přemyslovci
byla rekonstrukce varhan v děkanském kostele sv. Kateřiny ve Velvarech koncem léta roku 2013 úspěšně dokončena.
DISPOZICE
I. Manuál C–f´´´, Bourdon 16´, Principal 8´, Kryt 8´, Gamba 8´, Fleta harm. 8´, Principal 4´, Fleta 4´, Doublett 2 2/3´, Mixtura 2 2/3´,
II. Manuál C–f´´´, Principal housl. 8´, Kryt jemný 8´, Salicional 8´, Houslovka 8´, Fugara 4´, Klarinett 8´
Pedál C–d´, Violonbas 16, Subbas 16, Oktavbas 8, Cello 8

Zastavení třetí / kostel sv. Gotharda ve Slaném
Vzácný nástroj postavil v roce 1783 pražský varhanář Antonín Reiss. Základní koncepce
nástroje dbá na zdůraznění vertikál. Postament je jednoduchý a vysoký. Píšťalová skříň
hlavního nástroje má jednu dominantní věž a dvě menší, mezi nimiž je pole ukončené
charakteristickou římskou. Rejstříky I. manuálu jsou umístěny do obou varhanních skříní,
které se rozkládají po stranách západního okna s dělením na C a Cis stranu. Všechny hlasy
II. manuálu jsou postaveny ve skříni pozitivu v zábradlí kruchty a pedálové píšťaly stojí
za vzdušnicemi prvního manuálu. Na počátku 20. století se nástroji nevyhnuly některé
módní vlivy, spatřující ve varhanách spíše náhradu za smyčcový orchestr. Došlo k odstranění rejstříků vyšších stopových délek a nahrazení hlasy imitujícími orchestrální nástroje.
Generální rekonstrukce nástroje se konala v letech 1994–1995. Při rekonstrukci byly varhany po důkladné expertize uvedeny do původní dispozice Antonína Reisse a naladěny
nerovnoměrnou temperaturou „Kirnberger III“, a´=443 Hz při 15°C. Zpráva varhanáře
Jana Otcovského z května 2011: „Závada v pedálu opravena, dřevěné hlasy (nedrží dobře ladění) byly přiladěny. Drobných závad, zejména na píšťalách, je (vzhledem ke stáří
nástroje a neúplné generální opravě) mnoho. Jejich řešení by snadno přerostlo do velké
opravy a zatím není potřebné. Celkový stav je slušný a stabilizovaný. Varhany nejsou významně znečištěné, v budoucnu doporučuji pouze korekce ladění.“ V roce 2012 varhanář
J. Otcovský naladil všechny rejstříky hlavního stroje a pozitivu kromě mixtur.“
DISPOZICE
Hlavní stroj C–c3 (krátká oktáva)
Principal 8´, Bourdon 8´, Flauta 8´, Gamba 8´, Salicional 8´, Octava 4´, Flauta 4´, Quinta
3´, Superoctava 2´, Mixtura 5×
Pozitiv C–c3 (krátká oktáva)
Principal 8´, Copula 8´, Gamba 8´, Octava 4´, Copula 4´, Flauto dolce 4´, Fugara 4´,
Octava 2´
Pedál C–a0 (krátká oktáva)
Subbas 16´, Violonbas 8´, Portunalbas 8´, Quinta 6´
Tónový rozsah: C–c3 (manuál), C–a (pedál – 18 tónů), spodní oktávy krátké.

Zastavení čtvrté / kaple Zasnoubení Panny Marie ve Slaném
Dosud se traduje, že autorem nástroje v kapli Zasnoubení Panny Marie je Antonín Reiss. Pečlivé zkoumání varhan napovídá, že se jedná o rukopis jiného autora. Organolog
MUDr. Tomáš Horák se domnívá, že se jedná o rokokové varhany loketského mistra Johanna G. Ignaze Schmidta, který v 60. letech 18. století pracoval v nedaleké Peruci. MUDr. Horák dále uvádí: Na počátku 20. století byly u varhan provedeny tehdy žádané moderní změny
a nestylové zásahy. V roce 1918 byly pro válečné účely zrekvírovány průčelní cínové píšť‘aly,
později nahrazené zinkovými. V roce 1994 renovoval nástroj varhanář Franz z Prahy. Varhanám vrátil dispozici II. manuálu do původního stavu. Hlavní nástroj je rozdělen do dvou
skříní, pozitiv se nachází přímo v hracím stole. Varhany, zčásti v nepůvodním stavu, jsou
cennou památkou. Vzhledem k pozdějším zásahům a změnám ovšem nástroj nemá svůj
originální zvuk.
SOUČASNÁ DISPOZICE
Hlavní stroj
Principal 8´, Flauta 8´, Salicional 8´, Octava 4´,
Flauta 4´, Superoctava 2´, Mixtura 3×
Pozitiv –Copula 8´, Copula 4´, Principal 2´
Pedál – Subbass 16´, Octavbass 8´

VARHANNÍ POZITIV NEZNÉMO ČESKÉHO MISTRA
Tento varhanní pozitiv postavil neznámý mistr asi počátkem 18. století pravděpodobně v Čechách.
V průběhu 19. stol. zřejmě došlo k úpravám, nebo byl pozitiv nově zkompletován z již nefunkčních
součástí staršího nástroje. To se nedá zjistit a ani při restaurování se nepodařilo tyto otázky zodpovědět. V roce 1981 byl pozitiv zbaven pravděpodobně nepůvodní polychromie (možná z doby
zásahu v 19. století), opět zkompletován, zprovozněn a opatřen motorem varhanářem Františkem
Krutským (varhanářské družstvo Igra), protože tehdejší majitel ho dostal od faráře ve Svárově
u Unhoště darem v rozloženém nehratelném stavu v bednách. Farář jej získal odkudsi z Jižních
Čech. Dnes již nežije, takže se nepodaří zjistit, odkud. V roce 2000 jej koupil Pavel Černý a v roce
2003 odvezl do Nizozemí, kde jej pod vedením varhanáře Hanse van Rossuma pietně zrestauroval
a připravil pro ﬁnální polychromii, kterou provedl akademický malíř Peter Stirber. Na restaurování skříně a dřevěných píšťal se podíleli Aleš Repka z varhanářské dílny Kánský–Brachtl, Dalibor
Michek a Petr Dlabal. Holandský varhanář Hans van Rossum zhotovil v roce 2003 podle tohoto nástroje kopii pro Univärsitet der Künste Berlin, která zazněla spolu s originálním pozitivem
na koncertu našeho festivalu v roce 2012. V současné době je pozitiv umístěn v klášterním kostele
Nejsv. Trojice ve Slaném a pro dnešní příležitost byl přenesen do bývalé piaristické kaple.
DISPOZICE POZITIVU
Manuál C–c´´´ – Copula 8´, Copula 4´, Principál 2´, Quinta 1½´, Octava 1´
Spodní otáva krátká, ladění středotónové – a = 415 Hz

