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Úvod

Varhanní stroj z roku 1911 pochází od Františka Čápka z Kremže na Dunaji. Postavil

jej jako opus 200. Jedná se o dvoumanuálové varhany s pedálem, s pneumatickou

tlakovou trakturou. Počet registrů 6 – 4 – 2. Varhanní skříně jsou starší. Dle názoru

odborného garanta vše nasvědčuje tomu, že hlavní skříně vznikly v roce 1738 v dílně

opavského varhanáře Václava Thiela, kdežto skřín positivu v zábradlí kůru, pochází

z dílny varhanářské rodiny Wiestů z Vídně (1779).

Hrací stůl je ve středu kůru, nasměrován směrem k hlavnímu oltáři. Vnitřní část HS

je dýhovaná, opatřena šelakovou politurou. Na levé straně je umístěn (přišroubován)

el. ovladač ventilátoru. Štítky všech popisek rejstříků, kolektivů a firemní štítek,  jsou

vyrobeny z bílého porcelánu se zlatým olemováním.

Rejstříkové a spojkové sklopky jsou vyrobeny ze dřeva, které je potaženo celuloidem.

Klávesy obou manuálů jsou rovněž potaženy celuloidem, půltónové klávesy jsou

z ebenového dřeva.

Na liště pod 1. manuálem jsou plastové tlačítka kolektivů spolu s vypínačem. Od leva

jsou v tomto pořadí: Ab. - P. - Mzf. - F. - F.F. - Pl. 

Každý manuál má i všechny typy standartních spojek.

Nad sklopkami jsou umístěny pneumatické indikátory zapnuté sklopky.

Indikátory pomocí dvoubarevných terčíků (červená a bílá barva), zobrazují

momentální stav rejstříku, tedy zda-li je vypnut nebo zapnut. Varhaník má tak stálý

přehled, který rejstřík je aktivován buď sklopkou nebo kolektivem.

Ve spodní části HS nejsou žádné šlapky. 

Nástroj nemá žaluziovou skříň. 



Postup restaurátorských prací

Hrací stůl se na kůru částečně rozebral. Demontovaly se veškeré dřevěné výplně,

krycí roletka a rejstříkový mechanismus. V podlaze se odpojila tónová lišta

s olověnými trubičkami a po levé straně také vzduchovod, který HS zásobuje

vzduchem. HS se opatrně snesl po pohodlných schodech dolů z kůru a převezl se do

dílny.

V dílně se kompletně odstrojil. Zbyl jen dřevěný rám HS, který se vyčistil, umyl

(voda a mazlavé mýdlo) a po vyschnutí řádně naimpregnoval.

Veškeré Pb trubičky v HS (průměr 8 mm) se demontovaly, kompresorem se zevnitř

vyčistily od prachu a omyly vlažnou mýdlovou vodou. Některé trubičky byly natřeny

černou asfaltovou barvou. Proč byly natřeny, je mne záhadou. V minulosti jsem se

s tímto nikdy nesetkal.

Asfaltovou barvou natřené trubičky, se několik minut ponořily do čistého toulenu,

kdy pak barva povolila a dala se štětcem a hadrou setřít. U některých trubiček bylo

viditelné vrtání či propíchnutí ostrým předmětem. Pokud trubička byla celkově

v dobrém stavu, otvory se zaletovaly cínoolověnou pájkou. Některé trubičky však

musely být kompletně vyměněny z důvodů zlomení na různých místech.

Registrové sklopky se po vyčištění zregulovaly tak, aby vůle mezi nimi byla co

nejmenší. Ocelové pera se očistily, mírně napružily a vrátily se všechny nazpět.

Klínové membrány se všechny očistily a nalepila se nová kůže o tloušťce 0,2 mm

(indikátory zapnutých registrů) nebo 0,35 mm u ostatních klínových membrán

(zapínání volných kombinací apod.).

Klaviatury u obou manuálů se machanicky očistily, naimpregnovaly a do

vymezovacích otvorů se vlepil nový kašmír. Potah celých tónu (celuloid) se ponechal

kromě několika tonů u 1. manuálu, a to od malého g až po h1. Ostatní tóny

a půltóny byly v pořádku.

Po rozebrání tónových ventilů u obou manuálů a jejich vyjmutí ze společné

vzdušnice se dosedová ventilová plocha vyčistila a přes otvory ve spojkovém aparátu

(mezitím byly staré spojkové membrány odstraněny) se stlačeným vzduchem

pročistily veškeré kanály. U samotných ventilů se odstranila stará kůže a nalepila ve



dvou vrstvách nová od firmy Herzog. Kůže byla lepena teplým klihem. Závitová

ocelová očka na ventilech se vyměnila za nová. Některé původní již byly

zkorodované a lehce se vytahovaly z dřevní hmoty. Do nového očka se nastrčila nová

kulatá kůže se dvěma otvory (průměr 11 mm se dvěma 2 mm otvory, tl. 1,5 mm,

materiál bílá bezchromová tvrdší teletina od firmy Strnad v Solnici). Do druhého

otvoru se provlékl nový mosazný drát s očkem (tl. 1,5 mm), který byl provlečen ven

skrze ventilovou vzdušnici. Do vrchního oka se provlékla znovu kulatá kůže a na ni

pak mosazný drát se závitem, procházející skrz jednotlivou klávesu, ukončenou

kašmírovou podložkou a koženou matkou.

Podobným procesem se zrestaurovala i vzdušnička pedálová ve spodní části HS. Na

očištěné dřevěné ventily se nalepila nová kůže, nazpět se vrátily původní očištěné

pružiny. Součástí vzdušničky byl i spojkový aparát na spojky I / P a II / P. V něm

spojkové membrány se vyměnily za nové z materiálu štípané kůže o tl. 0,2 mm

od fy. Herzog.

Na levém boku ve vnitřní části HS, bylo nevhodně umístěno ovládání ventilátoru. To

bylo po dohodě přemístěno přímo k ventilátoru a otvor po ovládači byl zaretušován

měkkým dřevěm. Poškozená dýha se vyspravila podobnou dýhou a věškěrá dýhovaná

plocha byla nově přebroušena smirkovými papíry o zrnitosti 600, 800, 1000 a 1200

a poté se nanesla nově šelaková politůra.

Spojkový aparát se rozebral, vyčistil a veškeré membrány, které již byly na hranici

životnosti se odstranily a plocha po nich se vybrousila. Po důkladném vyčištění

a vysátí se na stejné místo vlepily nové membrány ze simili blány, které se vlepily do

papírového rámečku. Simili blána byla rovněž od firmy Herzog z Německa. Po

tlakovém a podtlakovém odzkoušení se spojkové kancely přelepily modrým těsnícím

papírem a novými vruty se přišroubovala spojková „rozvodná“ deska.

Očištěné od asfaltové barvy Pb trubičky, se vrátily na původní místo v hracím stole.

Mírně poškozené trubičky (např. navrtáním) se zaletovaly el. pájkou a vybrousily.

Nenávratně poškozené (např. zlomené atd.) se nahradily novými olověnými

trubičkami o stejném průměru, tedy 8 mm.



Po těchto všech úkonech se HS pomocí el. ventilátoru natlakoval, aby se opravily

případné úniky vzduchu.

U pedálové klaviatury se zhotovila kompletně nová čelní strana rámu pedálnice

z důvodů devastace červotočem. Konklávní klaviatura se po drobných truhlářských

vyspraveních ponechala. Dorazové plstě a boční těsnící kůže v čelním rámu se

vlepily nové. Materiál bílá hustá plst a kůže Herzog.

Závěrem se opravila krycí roletka manuálů. Po odstranění nevyhovující látky, která

držela lamely pohromadě jako celek, se jednotlivé dřevěné (dub) lamely zbavily

zbytků klihu. Po vizuální kontrole se lamely preventivně naimpregnovaly, na rovné

ploše se poskládaly k sobě a nalepila se na rubovou stranu nová textilie (lněná látka,

zaječí klíh).

Kompletně zrestaurovaný hrací stůl se zabalil do bublinkové fólie a odvezl do Valtic

na kůr, kde se po rozbalení nainstaloval na původní místo. Ve spodní části se HS

pomocí dřevěných lišt s Pb trubičkami spojil s oběma manuály a pedálem a v rámci

možností se celý nástroj zreguloval.

V rámci možností proto, že konečná a důkladná regulace může nastat až po celkovém

restaurování všech vzdušnic a kompletní traktury v nástroji. Dej Bůh, aby se co

nejdříve našly potřebné finance.

Petr Stehlík                                               

Štefánikova 23A

695 01 Hodonín

IČO 12210366

pstehlik@email.cz



Ventilová komora a ústrojí pevných kombinací

Prakticky všechny Pb trubičky a jejich okolí byly natřeny asfaltovou barvou 



Na okožení ventilů je již patrná netěsnost

Odhalený spojkový aparát



Tentýž po očištění suchou parou a toulenem

Všechny Pb trubičky byly zbaveny asfaltového nátěru v toulenové lázni



Klaviatura II. manuálu před demontáží

Celuloidový potah označených kláves bude vyměněn



Nově naklížené spojkové membrány

Spojkový aparát po oklížení a utěsnění varhanářským papírem



Lamely žaluzie po odklížení tkaniny a jejich vyčištění

Kompletace zrestaurovaných částí HS



Zrestaurované klínové membrány rejstříkových ukazatelů

Montáž HS 


