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Historie a současnost varhan v Chotěboři 
 

Stávající dvoumanuálový pneumatický kuželkový nástroj s Barkerovou pákou postavil Jan 

Tuček v roce 1908 (op. 198). Nástroj je vestavěn do novogotické varhanní skříně se 

zlacenými řezbami. Nástroj má dochovanou tuto dispozici: 

 

I. man (C - f3, 54)  II. man (C - f3,54)  Pedál (C - d1, 27) 

Bourdon            16´ Jemný kryt           16´ Violonbas    16´ 

Principál         8´ Housl. Princ.    8´ Subbas    16´ 

Flétna harm.      8´ Kryt líbezný     8´ Kryt tichý    16´ 

Kryt          8´ Klarinet (lab.)  8´ Cello        8´ 

Roh kamz.         8´ Salicional        8´   

Gamba         8´ Aeoline        8´ 

Dolce          8´ Voix celeste       8´ 

Oktáva         4´ Fugara         4´ 

Roh kamz.         4´ 

Kvinta šumivá     2 2/3´ 

Mixtura 4x       2 2/3´ 

    

II/I - 16´, 8´, 4´, I/I 4´, I/P, II/P 

VK, P-MF-F-Pl, Hlavní spojka, Crescendo, Žaluzie II (šlapka) 

 

  
Nástroj je funkční pouze s obtížemi a jeho stav lze hodnotit za havarijní. Výpustkové 

vzdušnice a dřevěné píšťaly jsou napadeny červotočem, hrací stůl a pneumatická traktura jsou již za 

hranicí životnosti. Kovové píšťaly jsou zhotoveny většinou z kvalitního cínového materiálu, ale jsou 

znečištěné a poškozené neodborným laděním. 

Po zvukové stránce je nástroj poznamenán převahou ekválních řad, kde zvukovou korunu 

tvoří pouze dva smíšené alikvoty. Celkově matný dojem ze zvuku je způsoben také špatným stavem 

píšťal a poruchovou trakturou. Celkové pléno nepůsobí uspokojivým dojmem. Po výtvarné stránce 

nástroj poměrně vkusně zapadá do pseudogotického interiéru. 

Dosud poslední oprava proběhla v roce 1995 a realizovala ji firma Organa z Kutné Hory za cca 

100 000 Kč. Již tehdy však firma poukazovala na celkově havarijní stav a navrhovala restaurování za 

750 000 Kč. 

Nástroj není zapsán v seznamu movitých kulturních památek, a podle mého názoru není 

bezpodmínečně nutné realizovat jeho pietní restaurování do původního stavu. Ostatně tato varianta 

by byla pro farnost zřejmě velkým luxusem (například podle aktuální nabídky od restaurátora R. 

Valenty by stála 3 136 000 Kč + DPH). 

Ještě nákladnější by byla stavba nového nástroje, kde cena za 20 rejstříkový nástroj se 

v současné době pohybuje cca od 3 do 5 miliónů korun.  

Další možností by byl nákup zachovalých varhan z jiného kostela (například ze zahraničí). Tato 

varianta může být finančně zajímavá, ale málokdy se podaří sehnat dispozičně a zároveň rozměrově 

vhodný nástroj. 

Po vyloučení výše uvedených variant se tak nabízí prakticky jediné schůdné řešení,  

a to přestavba stávajících varhan na jiný ovládací systém. I zde se však nabízí několik způsobů řešení: 
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A) V případě, že by byly vzdušnice v použitelném stavu, lze místo pneumatické traktury přímo pod 

zvedací lišty (místo zvedacích barkerových pák) namontovat silnější magnety a ovládat je 

elektronickým systémem. Stávající dispozice by buď zůstala beze změny, případně by se dala upravit. 

Stávající hrací stůl lze přestavět na elektrické ovládání.  

 

B) Pokud by byly stávající vzdušnice nepoužitelné, musely by se nahradit jinými (novými nebo 

staršími, ale použitelnými), které by se rovněž propojily s hracím stolem elektrickou trakturou. 

Přičemž konstrukce vzdušnic může být buď klasická kuželková nebo tzv. skříňová vzdušnice s přímým 

ovládáním pomocí elektromagnetů.  

 

Systém přímých magnetů má řadu výhod: Není zde žádný pneumatický mezičlánek jako u 

kuželkových vzdušnic, a tudíž celý systém je velmi rychlý, tichý, nenáročný na opravu, snadnější na 

výrobu a tím i levnější. Další výhodou je to, že se vzdušnice dají přizpůsobit prostorovým možnostem 

varhanní skříně a lze zajistit optimální přístup k ladění. Pomocí transmisí a extenzí lze jednu píšťalu 

využít individuálně v různých stopách nebo strojích, čímž se podstatně rozšíří barevnost varhan (nikoli 

však celková dynamika).  

Pro přestavbu lze využít i stávající hrací stůl a vybavit jej novým  elektronickým systémem 

ovládání, který umožňuje širokou škálu různých pomocných zařízení.  

 Pokud by se uvažovalo o změně dispozice, měla by v každém případě vycházet z původního 

romantického charakteru a měla by využít maximum použitelného píšťalového fondu. Případné 

rozšíření by mělo dodat nástroji větší dynamiku i pestrost barevných kombinací a zejména 

vyváženější a mohutnější pléno. Upravená dispozice by měla zároveň reagovat na současné liturgické 

potřeby i příležitostné koncertní využití.  

 Variantu přestavby varhan na systém přímých magnetů lze řešit stavebnicovým způsobem po 

jednotlivých ucelených etapách. Přestavba se tak dá zahájit i s menším finančním obnosem, nástroj 

může být brzy alespoň částečně funkční a lze jej postupně doplňovat dalšími řadami.  

(Václav Uhlíř – Organologický posudek, r. 2016) 

 V roce 2018 byl vybrán zhotovitel opravy – firma Eltrakt – Petr Fischer. S touto firmou byla 

podepsána smlouva na první etapu opravy varhan a byla také zaplacena první část smluvené částky, 

konkrétně 150 000,- Kč, která slouží k nákupu materiálu na opravu. Výhledově by se v příštím roce 

mělo začít pracovat na varhanách, a mělo by dojít k jejich demontáži. 
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Činnost spolku 
 

Z roku 2017 přešla do nového roku členská základna v počtu 10 lidí, jmenovitě: 

Jakub Pikla, DiS. 

Jan Pikla, 

Ing. Milan Linhart, 

Pavel Valtr, 

Zdeňka Vencbauerová, 

Ing. Ludmila Pecnová, 

Ing. Jozef Pikla, 

Dana Čermáková, 

Mgr. Milan Moc,  

Stanislav Motyčka, 

a tříčlenným výborem v nezměněném složení (tzn. Jakub Pikla, DiS. – předseda, Pavel Valtr – 

místopředseda, Ing. Ludmila Pecnová – člen výboru).  

  

V roce 2018 proběhla jediná členská schůze, a to v pondělí 28.5.2018, na které byla schválená výroční 

zpráva za rok 2017, na které Spolek naplánoval akce, které se konaly na podporu varhan.  

O akcích Spolku podrobně hovoří následující kapitola. 

 

Akce v roce 2018 
 

V roce 2018 došlo k úpravě dramaturgického plánu všech akcí na podporu varhan, aby nedošlo 

k vyčerpání všech možností, a aby byl Spolek schopný oslovit více potenciálních donátorů  

V roce 2018 se uskutečnilo celkem 6 benefičních akcí pro varhany, z toho 3 pořádal SPOV, z.s., 3 

pořádali jiní organizátoři. 

Zahajovací koncert festivalu Chotěbořské hudební jaro – 7.3.2018. Tento koncert pořádal CEKUS 

Chotěboř, který se rozhodl věnovat výtěžek na opravu chotěbořských varhan. Na koncertu účinkoval 

Pěvecký sbor Doubravan z Chotěboře pod vedením sbormistra Jakuba Pikly. Výtěžek: 2250,- Kč. 

Šestý benefiční koncert - 17.6.2018 – první koncert, který se konal mimo Chotěboř, konkrétně 

v kostele sv. Jiljí v Libici nad Doubravou. Vystoupilo Salve Trio z Prahy ve složení: Anna Křivská, Věra 

Sadílková, Vít Andršt. Jako hosté vystoupili Martin a Zuzana Sadílkovi. Výtěžek: 3006,- Kč. 

Pouťové pečení pro varhany – 22.7.2018 – farní zahrada Chotěboř. Přehlídková soutěž pečených 

výrobků. Vyhrál medovník od Jany Kozubové. V rámci odpoledne také proběhla prohlídka varhan a 

věže, celou akci zakončila mše sv. za doprovodu PS Doubravan. Výtěžek: 7318,- Kč. 

Swingem pro varhany – 9.8.2018 – Panský dům Chotěboř. Tento koncert pořádala mezzosopranistka 

Eliška Mlatečková spolu s Pavlem Halamou. Výtěžek z tohoto koncertu populární hudby věnovala na 

chotěbořské varhany. Výtěžek: 7900,- Kč. 
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Sedmý benefiční koncert – 25.8.2018. Kostel sv. Jakuba v Chotěboři. Na koncertě vystoupilo 

Foerstrovo komorní pěvecké sdružení z Prahy pod vedením sbormistra Jaroslava Brycha. Na tomto 

umělecky vynikajícím koncertě se vybralo celkem 11 800,- Kč.  

Fialové podkroví – 15.11.2018. – Kino Chotěboř. Hostem pravidelného pořadu moderovaného 

Pavlem Fialou byl tentokrát královehradecký biskup Jan Vokál. Výtěžek ze vstupného byl věnován na 

varhany. Celková výše: 13 585,- Kč. 

Celkový výtěžek benefičních akcí za rok 2018 byl 45 859,- Kč, což je více, než v roce předchozím. 

Program Adopce píšťal probíhal úspěšně i druhý rok po spuštění. Celkem se mezi 1.1. a 31.12. 2018 

podařilo „prodat“ píšťaly za 88 500,- Kč. Po odečtení objednávek ještě z r. 2017, ale placených až 

v roce 2018, to vychází reálně na 71 500,- Kč. Z obou pohledů je akce Adopce píšťal úspěšnější, než 

v roce předchozím. 

Dále byl také Spolek zařazen do internetové soutěže Máme vybráno, kterou pořádá společnost 

ProPamátky. V této hlasovací soutěži se náš projekt umístil na 6. místě a vyhrál 8500,- Kč.  

Hospodaření spolku v roce 2018 
Do roku 2018 vstupoval Spolek s částkou 180 094,30 Kč. Celkem se podařilo shromáždit v roce 2018 

315 757,- Kč. Výdaje činily 154 795,21 Kč. Stav peněz tedy byl k 31. 12. 2018 160 961,79 Kč. Podrobný 

rozpis příjmů a výdajů se nachází v následující tabulce: 

Přehled příjmů za r. 2018 - všechny částky jsou uvedeny v Kč   

     
2.1.2018 Adopce píšťal - Růžička (z r. 2017) 7000 

5.1.2018 Adopce píšťal - Pecnovi 5000 

8.1.2018 Dar - J. Ander 10000 

8.1.2018 Cemperová 200 

12.1.2018 Adopce píšťal - Halama (z r. 2017) 10000 

15.1.2018 Adopce píšťal - Stránský 1000 

24.1.2018 Adopce píšťal - Málková 500 

5.2.2018 Výběr pokladničky kostel 9753 

6.2.2018 Dotace - město Chotěboř 100000 

12.2.2018 Dar - Michalicová 500 

13.2.2018 Dar - Stehno 1000 

28.2.2018 Adopce píšťal - Štolbovi 5000 

5.3.2018 Anonymní dárce 10000 

6.3.2018 Adopce píšťal - Bačkovská 1000 

8.3.2018 CEKUS Chotěboř - zahajovací koncert ChJ 2250 

9.3.2018 Adopce píšťal - Donatio Artis 5000 

12.3.2018 Adopce píšťal - Sobotkovi 10000 

30.4.2018  Kasička - kostel 6593 

4.5.2018 Adopce píšťal - Hankeovi 2000 

18.5.2018 Adopce píšťal - Brachetková 5000 

24.5.2018 Dar - Josef Šimáček 1000 

4.6.2018 Adopce píšťal - Zemanová 500 

15.6.2018 Adopce píšťal - Peterkovi 1000 

18.6.2018 Šestý benefiční koncert 3006 

18.6.2018 Kasička - IC 1389 
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23.7.2018 Dar - Milan Moc 1000 

27.7.2018 Adopce píšťal - Hübnerovi 1000 

31.7.2018 Pouťové pečení pro varhany 7318 

8.8.2018 Adopce píšťal - Nezmeškalová 500 

10.8.2018 Swingem pro varhany  7900 

10.8.2018 Adopce píšťal - Voňková 15000 

15.8.2018 Adopce píšťal - Indra 1000 

22.8.2018 Dar - Cemperová 500 

27.8.2018 Adopce píšťal - Herman 5000 

27.8.2018 Dar - CČSH 500 

29.8.2018 Sedmý benefiční koncert 11800 

1.10.2018 Adopce píšťal - Stehlík 1000 

11.10.2018 Členský příspěvek - Pecnová 200 

5.11.2018 Dar - Vodrážková 400 

5.11.2018 Dar - Filipová 200 

15.11.2018 Fialové podkroví 13585 

4.12.2018 Adopce píšťal - Čermákovi 10000 

11.12.2018 Kasička - kostel 8063 

11.12.2018 Adopce píšťal - Svobodovi 10000 

17.12.2018 Adopce píšťal - Nezmeškalová 1000 

17.12.2018 Adopce píšťal - Antlová 500 

18.12.2018 Adopce píšťal - Sýkorová 2500 

19.12.2018 Dar - Sobotková 2000 

21.12.2018 Adopce - Nováková 2500 

21.12.2018 Adopce - Pokorný 1000 

28.12.2018 Členský příspěvek - Vencbauerová 100 

28.12.2018 Dar - Vencbauerová 3000 

28.12.2018 Soutěž - ProPamátky 8500 

31.12.2018 Adopce - Hájek 1000 

     

     

     

17.8.2016 Zásilka na KS J.P. -48 

23.9.2016 Zásilka na KÚ J.P. -38 

26.9.2016 Správní poplatek J.P. -100 

30.9.2016 Správní poplatek J.P. -100 

21.2.2017 Výlep plakátů J.P. -265 

27.2.2017 Řetěz a zámek na pokl. J.P. -43 

4.5.2017 Cestovní náklady II.ben J.P. -500 

26.6.2017 Doprava III. ben konc. J.P. -4277 

20.9.2017 Výlep plakátů Jozef Pikla -265 

26.6.2017 Režijní náklady J.P. -330,7 

26.9.2017 Tisk letáků J.P. -1300 

5.10.2017 Materiály na adopci píšťal J.P. -861 

16.10.2017 Doprava IV. ben konc. J.P. -1000 

31.10.2017 Facebook - reklama J.P. -180 

28.11.2017 Pokladnička - kostel J.P. -1392 

29.11.2017 Poštovné - Adopce J.P. -20     
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30.11.2017 Inzerce - Katolický týdeník J.P. -5648 

8.12.2017 Poštovné - Adopce J.P.  -24 

9.12.2017 Výlep plakátů Jozef Pikla -335 

14.12.2017 Poštovné - Adopce J.P. -20 

23.12.2017 Květinové dary J.P. -240 

2.1.2018 Facebook - reklama J.P. -300 

5.1.2018 Poštovné - Adopce J.P. -20 

4.6.2018 Facebook - reklama J.P. -65,11 

5.6.2018 Výlep plakátů, poštovné J.P. -286 

18.6.2018 Doprava 6. ben. Koncert J.P. -1500 

19.6.2018 Režijní náklady 6.ben. J.P. -353,1 

23.7.2018 Režijní náklady Pečení J.P. -307 

10.9.2018 Režijní náklady 7.ben. J.P. -688 

12.11.2018 Poštovné - Adopce J.P. -73 

28.11.2018 
Grafické služby - David 
Kelovský J.P. -900 

3.12.2018 internetová doména J.P. -303 

17.12.2018 První etapa - úhrada J.P. -50000 

18.12.2018 První etapa - úhrada J.P. -50000 

19.12.2018 První etapa - úhrada J.P. -50000 
 

     

Závěr 
 

Spolek pro opravu varhan v kostele sv. Jakuba staršího, apoštola, v Chotěboři děkuje především všem 

dárcům, kteří přispěli na projekt, děkuje také všem svým členům za obětavou a nezištnou činnost a 

vyjadřuje naději na zlepšení stavu zapojení veřejnosti jak široké, tak veřejnosti úzce spjaté s Řím. kat. 

farnosti Chotěboř. 

 

Tato výroční zpráva byla schválena členskou schůzí dne 28.4. 2019. 

Zpracoval: Jakub Pikla 

Přílohy: Stanovy SPOV Chotěboř, z.s. (1x) 

 

Za správnost ručí výbor: 

Jakub Pikla, předseda 

 

…………………………………………………….. 

Pavel Valtr, místopředseda 

 

……………………………………………………….. 

 

Ing. Ludmila Pecnová, členka výboru 

 

………………………………………………………. 


