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Abstrakt: Historické varhany jsou současně památkou hudební, technickou a výtvarnou.
Předpokladem pro úspěšné restaurování je jejich komplexní. Aby získané údaje o
historických varhanách, které jsou současně památkou hudební, technickou a výtvarnou,
bylo možné využívat v praxi, komplexní soubor dat získaných dokumentacemi in situ (ty
spočívají v uskutečnění detailního průzkumu varhanního stroje, varhanní skříně a
píšťalového fondu, s ohledem na zvukovou podobu varhan, v objektivní akustické
dokumentaci zvuku všech píšťal a v dokumentaci akustických vlastností prostoru
s varhanami) již není možné archivovat klasickými prostředky, ale musí být uložen do
komplexního datového úložiště. Pro tento účel vytvořená databáze OrgDbon-line dovoluje
práci s archivovanými daty z různých míst vzdáleným způsobem přes webové rozhraní. Aby
mohly být v ní archivované údaje využívány obecně širokou skupinou profesí z různých
pracovišť, pro která jsou určeny, bylo nutné stanovit jednotná pravidla pro jejich získání a
vkládání. Prezentovaná metodika zaručuje jednoznačný, vždy stejný, postup při zjišťování a
měření parametrů a při plnění těchto údajů do komplexního datového úložiště. Metodika je
nejen nutnou podmínkou umožňující následné porovnávání údajů, ale znalost postupů v ní
uvedených dovoluje zájemcům o vložené údaje, kteří nejsou autoři dokumentací, aby
rozuměli tomu, o čem jednotlivé specializované údaje v databázi vypovídají.
Abstract: Heritage given by the historical organs is in its sound, visual sight, and
mechanism. Since all these aspects must be comprised during its restoration, it is necessary
to conduct detailed documentation of the organs in situ before the restoration can begin. The
documentation comprises: detailed description of the organs -- its mechanism, cabinet, and
organ pipes; recordings of the organ sound -- sound of each organ pipe; and the parameters

describing acoustics of the room where the organs are placed. All measured data must be
placed in a special database (OrgDbon-line database) which was created for this purpose.
OrgDbon-line database allows remote access to the data via web interface. Here is given a
method giving instructions how to measure the required parameters of the organs and how to
store them into the database. The method is necessary for the right interpretation of the
stored data and its comparison.
Popis: Viz Příloha k TL č. 68; zpřístupnění popisu ke komerčním účelům je vázáno na
udělení licence.
Inovační aspekty: Před zavedením této jednotné metodiky docházelo v důsledku odlišných
postupů měření a zaznamenávání různými dokumentátory k nedostatečné, málo podrobné či
neúplné dokumentaci. Obdobně se projevovala nejednotná terminologie při popisu
jednotlivých komponent. Výsledky dokumentací od různých osob a profesí, prováděné
v různých dobách byly obvykle nepřenositelné, neumožňovaly přímé porovnávání a následné
interpretace získaných dat. Prezentovaná metodika tento stav zcela zásadně mění. Detailně
a jednoznačně popsané způsoby organologické dokumentace a měření jednotlivých dílů jsou
proto podmínkou pro porovnávání a jednoznačnou interpretaci. Metodika zcela nově řeší i
rozsah a formu archivovaných údajů z objektivních akustických dokumentací, jako nový druh
informací o varhanách, který doposud archivován nebyl.
Přínosy: V databázi uložené údaje zdokumentovaných varhan umožňují porovnání nástrojů
jednoho varhanáře či jednotlivých nástrojů různých varhanářů mezi sebou. Přesný,
jednoznačný a vždy stejný postup při dokumentaci a měření jednotlivých komponent varhan,
jejich zvuku a vlastností prostoru s varhanami prováděný nezávisle na osobě dokumentátora
a době, kdy k dokumentaci dochází, představuje zásadní přínos pro široké skupiny profesí:
např.: pro správce varhan, kteří získávají prostředky pro evidenci a správu tohoto typu
památek; pro varhanáře-restaurátory a organology, kteří pak mohou spolehlivě interpretovat
naměřené údaje a minimalizovat riziko chybných rozhodnutí při restaurátorských
rekonstrukcích daných komponent; pro badatele, kteří mohou porovnávat údaje mezi
jednotlivými nástroji téhož varhanáře, varhanářské školy nebo stylového období; apod.
Licence: Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí
licence (kód P). Vlastníkem licence je NPÚ. O udělení licence rozhoduje Územní odborné
pracoviště Národního památkového ústavu v Telči (NPÚ ÚOP Telč).
Licenční poplatek: Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek (kód A).
Licenční poplatek je vyžadován pro komerční použití.
Obor: Umění, architektura, kulturní dědictví – AL
Projekt: NAKI DF12P01OVV012
Identifikační číslo RIV:
Poznámky:
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Ukázka z textu přílohy k TL č. 68
Abstrakt: Historické varhany jsou současně památkou hudební, technickou a výtvarnou.
Předpokladem pro úspěšné restaurování je jejich komplexní dokumentace spočívající v
uskutečnění detailního průzkumu varhanního stroje, varhanní skříně a zejména píšťalového
fondu, s ohledem na zvukovou podobu varhan, v objektivní akustické dokumentaci zvuku
všech píšťal a dokumentaci akustických vlastností prostoru s varhanami. Aby získané údaje o
varhanách bylo možné využívat v praxi, takto komplexní soubor dat již není možné
archivovat klasickými prostředky, ale musí být uložen do komplexního datového úložiště. Pro
tento účel byla vytvořena databáze OrgDbon-line, která dovoluje práci s archivovanými daty
z různých pracovišť vzdáleným způsobem přes webové rozhraní. Aby mohly být archivované
údaje využívány obecně širokou skupinou profesí, pro které jsou určeny, bylo nutné stanovit
jednotná pravidla pro jejich získání a vkládání. Prezentovaná metodika zaručuje jednoznačný,
vždy stejný, postup při zjišťování a měření parametrů a při plnění těchto údajů do
komplexního datového úložiště. Metodika je nejen nutnou podmínkou umožňující následné
porovnávání údajů, ale znalost postupů v ní uvedených dovoluje zájemcům o vložené údaje,
kteří nejsou autoři dokumentací, aby rozuměli tomu, o čem jednotlivé specializované údaje
v databázi vypovídají.
Údaje pro RIV:
Umístění: http://zvuk.hamu.cz/vyzkum/publikacni.php
Bližší upřesnění výsledku: N - certifikovaná metodika (kód A),
Interní kód produktu: Plnění OrgDbon-line
Číselná identifikace: TL 68
Technické parametry výsledku: Technické parametry a popis zařízení viz.
TECHNOLOGICKÝ LIST č. 68 (vydán r. 2014 Výzkumným centrem MARC, HAMU v
Praze)
Ekonomické parametry výsledku: Metodika umožňuje přesný, jednoznačný a vždy stejný
postup při dokumentaci a měření jednotlivých komponent varhan, jejich zvuku a vlastností
prostoru s varhanami prováděný nezávisle na osobě dokumentátora a době, kdy k
dokumentaci dochází
Označení certifikačního orgánu: CSQ-CERT, Novotného lávka 5, Praha 1
Certifikace: M028/M/2014
Datum certifikace výsledku: 2014-12-11
Způsob využití výsledku: Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné
bez nabytí licence (kód P), Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých
případech licenční poplatek (kód Z)
Kategorie výsledků podle nákladů:
A - Náklady <= 5 mil Kč
IĆ: 61384984
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Teoretický rozbor
Postup plnění komplexního datového úložiště OrgDbon-line organologickými údaji je založen
na dokumentování jednotlivých částí varhan a předpokládá alespoň základní znalosti o
konstrukci varhan a s tím souvisejícím varhanářským názvoslovím.
Česká varhanářská terminologie je však nejednotná a pro řadu komponent existuje i více než
10 synonym, z nichž některá jsou používána pouze krajově. Aby se předešlo možným
nedorozuměním je proto v této metodice definována jednotná dokumentační terminologie.
Autoři metodiky při tom vycházeli z novější literatury o varhanách, kterou vedle spisů
Bohumila Plánského a Vratislava Bělského představuje Směrnice pro dokumentaci varhan
v českých zemích (Brno 1986) a známý Varhanní slovník Wilfrieda Praeta (Nieuwkerken,
2000). Vzhledem ke značné podrobnosti nově prováděné dokumentace však uvedená
literatura neodráží všechny potřebné termíny, proto v následujícím popisu takových
komponent používáme nejčastěji se vyskytující názvy. V některých nejednoznačně
interpretovaných názvech zavádíme pro potřeby dokumentace jednoznačný název – např. pro
průtok vzduchu zmenšeným průřezem u částečně zavřené nohy píšťaly zavádíme termín
„průtok“ místo nejednoznačného „noha zavřena či otevřena na x %“.
Dokumentace jednotlivé komponenty je prováděna popisem, měřením nebo obojím.
V metodice jsou dokumentační postupy popisné označeny symbolem (P), dokumentace
měřením je vyznačena symbolem (M). Postupy a měření, která nejsou povinná, ale vhodně
doplňují dokumentaci, jsou označena symbolem (N).
Při dokumentačním popisu a měřeních se doporučuje postupovat od celku k jednotlivostem,
tedy začít dokumentací kruchty, rozmístění skříní, strojů, následně pokračovat jednotlivými
technickými částmi – např. hrací stůl, vzdušnice, traktura – a teprve u těchto částí
dokumentovat podrobně jednotlivé jejich komponenty. Doporučuje se, aby dokumentátor
zaznamenával výsledky popisné (P) i z měření (M) ihned v terénu.
Vzhledem k často velmi stísněné práci mezi píšťalami uvnitř varhan je vhodné a praktické při
terénní dokumentaci zapisovat zjištěné a naměřené údaje nejprve do předem vytištěných
formulářů (viz Příloha č. 1), které kopírují strukturu databázového programu OrgDb (zápis do
OrgDboff-line, např. do přenosného počítače/ tabletu, je též možný, ale je zde nebezpečí jeho
pádu a poškození počítače i píšťal). Zejména při dokumentaci jednotlivých píšťal se také
tímto postupem předejde opomenutí změření některého parametru s následnou mnohdy
obtížnou nutností opakovaného vyjmutí často již nedostupné píšťaly.
Plnění komplexního datového úložiště OrgDbon-line akustickými údaji představuje měření
zvuku varhan v prostoru, kde jsou umístěny (dle metodiky: Metodika akustické dokumentace
s analyzačním zařízením a software, viz Technologický list č. 58 vydaný MARC HAMU
v Praze) a akustických vlastností tohoto prostoru (dle ČSN 3382 nebo metodiky: Metodika
měření akustiky prostoru pomocí zvuku varhan, viz Technologický list č. 56 vydaný MARC
HAMU v Praze). Nejdůležitější součástí akustické dokumentace varhan jsou digitální
záznamy zvukového signálu, výstupy signálové analýzy jednotlivých tónů, grafy spektrálních
průběhů a akustické charakteristiky prostoru (dozvuk). Pro porovnávání a kvalitativní studie
jsou dokumentované zvukové signály v bezeztrátovém formátu .wav, který je univerzálně
vhodný pro přehrávání zvukovými kartami počítačů. Archivované údaje o zvucích tak
umožňují nejen objektivní posouzení spekter jednotlivých tónů a všech tónů rejstříku, ale i
jejich subjektivní posouzení poslechem a v psychoakustických poslechových testech. Při
použití systému Inton k měření (viz uvedené Metodiky), jsou data přímo připravena k plnění
OrgDb (viz text v kapitole této metodiky „Převod akustických dat do OrgDbon-line“).
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METODIKA – postup při organologické dokumentaci varhan
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Etika organologické dokumentace

Stejně jako je nanejvýš nutné přistupovat ke každému restaurátorskému zásahu s rozmyslem
a ctít zásady restaurátorské etiky, tak je třeba citlivě přistupovat i k organologické
dokumentaci varhan.
Nástroje bývají obvykle umístěné na různě vysokých kruchtách kostelů, které nebývají vždy
v perfektním stavu po stránce statické a stavební, podlahy kůrů bývají různého stáří a stupně
nestejnoměrné opotřebovanosti a zábradlí kůrů svou výškou nevyhovují současným
předpisům BOZP. Samotné varhany dosahují výše mnoha metrů, mnohé nástroje jsou
poškozené zubem času, přírodními vlivy či jinými zásahy do jejich konstrukce a ukotvení do
okolních stěn. Jednotlivé díly mohou být obtížně dostupné k dokumentaci, někdy i
nepřístupné bez vyjmutí dalších dílů, případně nedosažitelné umístěním ve značné výšce.
V každém jednotlivém případě je nutno zvážit, zda rizika poškození nástroje či
dokumentované komponenty a riziko případného úrazu nepřevažují přínos z dokumentace
daného parametru. V tom případě změříme pouze ty parametry, které jsou bezpečně
dostupné, i za cenu ne zcela úplné dokumentace. Nevyjímáme např. dřevěné píšťaly stlučené
k sobě hřeby, zalepené a překožené uzávěry ventilových komor apod. Respektujeme
nemožnost přesně změřit šířku či výšku výřezu u píšťal se skříňovým či smykavým vousem
atd. V dokumentaci je třeba zapisovat jen ověřené parametry; jen výjimečně uvádíme údaje
získané kvalifikovaným odhadem, podloženým nepřímými důkazy. Takové je nutné řádně
zdůvodnit a jednoznačně odlišit a označit, aby nedošlo k jejich následné nesprávné
interpretaci.
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(!) Platí vždy základní pravidlo „Primum nil nocere“ – především ničemu (a nikomu)
neuškodit.
II.

Nástroje, přístroje a pomůcky pro dokumentaci a měření

K organologické dokumentaci pro účely databáze je potřebné toto vybavení:
• laserový dálkoměr
• svinovací metr o minimální délce 5m se stupnicí v milimetrech
• kovové pravítko o délce cca 30 cm se stupnicí v milimetrech
• kovové pravítko o délce max. 8 cm se stupnicí v milimetrech
• úhloměr kovový
• velké analogové či digitální posuvné měřítko (šupléra) s rozsahem min. 150 mm a
stupnicí v desetinách mm a přesností 0,05mm, čelisti o délce min. 60mm
• malé analogové či digitální posuvné měřítko, čelisti o co nejmenší tloušťce
• papírové či textilní měřítko o délce min. 80cm a stupnicí v milimetrech k měření
obvodů píšťal
• ladička ke zjištění výšky ladění – s přesností min. na 5 centů
• teploměr s přesností na desetiny °C
• tlakoměr s přesností min. na 1mm WS (Pa)
• šroubováky různých délek a tvarů, kleště, popř. ventilové kleště
• psací potřeby
• dostatečně kvalitní digitální fotoaparát
• (N) tloušťkoměr k měření tloušťky síly stěn (rozsah min. 0-1,5 mm, přesnost 0,05mm)
• (N) upravený úhloměr k měření úhlu úkosu na jádře píšťaly (jaderný úhloměr)
• (N) měrky spárové k měření tloušťky jaderné štěrbiny
• (N) digitální endoskop k dokumentaci nepřístupných dutin
• (N) konické měřítko k měření šířky otvoru v noze píšťaly
III.

Dokumentace kostela a kruchty, zaměření varhan na kruchtě

Základní dokumentace vnitřního půdorysu, členění a rozměrů kostela a kruchty umožňuje
udělat si přibližnou představu o akustických vlastnostech daného prostoru v souvislosti
s umístěním varhan.
(M) Měříme parametry:
•
•
•

délku, šířku a výšku jednotlivých kostelních lodí
délku, šířku a výšku presbytáře (kněžiště)
rozměry kruchty (délka, šířka, výška kruchty nad podlahou kostelní lodi, výška od
podlahy kruchty ke stropu, výška zábradlí kruchty)
• v případě nepravidelných tvarů kruchty a jejího zábradlí, změříme alespoň
orientačně základní maximální a minimální šířky a hloubky.
u jednotlivých částí (celků) varhan (např. křídla skříně, positiv v zábradlí, samostatný hrací
stůl) změříme …
…
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IV.

Dokumentace varhanní skříně

Varhany mohou být umístěné v jedné či více varhanních skříních. Dokumentujeme každou
varhanní skříň. V případě, že jsou skříně symetrické dle osy kostela, dokumentujeme pouze
jednu skříň a u druhé skříně učiníme poznámku o identičnosti/symetričnosti.
(P) Dokumentace popisná:
• umístění skříní, architektonický popis členění píšťalových skříní a postamentů,
půdorysů postamentů, ukončení a zastropení skříní, popis průzvučných a
neprůzvučných výplní, ukotvení skříní, případné přestavby a úpravy
• dekor varhanních skříní včetně řezbářské, sochařské a malířské výzdoby
• materiál varhanních skříní
• popis stavu varhanních skříní (statika, červotoč, poškození, přestavění)
• rozmístění a identifikace jednotlivých prospektových píšťal v jednotlivých polích a
věžích, nákres půdorysů a rozmístění píšťal na půdorysu (obr. č. 3)
• původnost prospektových píšťal
• (N) nákres varhanních skříní
(M) Dokumentace měřením:
•
•
•
•

rozměry postamentu při podlaze (výška, šířka, hloubka)
rozměry píšťalové skříně na úrovni prospektové římsy a v nejširším resp.
nejhlubším místě (šířka, hloubka)
rozměry jednotlivých polí a věží (šířka, výška)
síla stěn postamentu, píšťalové skříně

Obr. 3 Příklad schématu rozmístění prospektových píšťal
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V.

Dokumentace varhanního stroje

i.

Hrací stůl
(P) Dokumentace popisná:
•
•
•
•

typ hracího stolu (volně stojící, Spielschrank, na boční či zadní stěně
varhan atd.)
umístění hracího stolu – vztah ke kruchtě a k varhanním skříním, popis
korpusu, zvláštnosti
popis tvaru notového pultu, způsobu konstrukce a truhlářských spojů,
umístění na hracím stole, způsob vysouvání do pracovní pozice
popis tvaru a konstrukce varhanní lavice včetně zdobení a možného
autorství

(M) Dokumentace měřením:
•
•
•
•

rozměry hracího stolu – měříme u báze hracího stolu při podlaze resp. při
podiu (výška, šířka, hloubka). (obr. 4)
(N) u tvarově rozmanitějších stolů zaměříme celý hrací stůl včetně výplní
vnější rozměry notového pultu, tloušťky stěn, přesah (hloubku) spodní
lišty, na které spočívají noty, úhel této lišty k rovině celého notového pultu
(N) u tvarově rozmanitějších lavic změříme detaily lavice, hloubku, šířku a
tloušťku sedáku, výšku sedáku nad podlahou, rozteč nohou, přítomnost
trnože či jiné truhlářské úpravy

Obr. 4 Hrací stůl – obligátní parametry a způsob měření
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ii.

Klaviatury
(P) Dokumentace popisná:
•
•
•
•
•

umístění klaviatury vzhledem k varhanním strojům (horní či spodní
klaviatura)
rozsah klaviatury, typ spodní oktávy a původnost
popis rámu klaviatury – tvar, zdobení, barva, materiál, původnost a stav
popis kláves celotónových a půltónových – materiál, způsob upevnění a
vedení klávesy, zavěšení abstraktu, profil klávesy, profil a zdobení čela
kláves, původnost a stav
popis obložení celotónových a půltónových kláves, materiál a barva, dekor
tj. zdobení linkou, způsob seříznutí hran atd.), stav a původnost

(M) Dokumentace měřením:
•
•
•
•
•

ponor klávesy na předním okraji (celotónové a půltónové)
délka chromatické oktávy (červeně na obr. 5)
délka celotónové klávesy (žlutě na obr.5 – t.j. délka od čela k zadní liště) a
délka půltónové klávesy (zeleně na obr.5)
(N) vzdálenost mezi bočnicemi klaviatury (modře na obr.5)
(N) komplexní dokumentace klaviatury (obr. 6)

Obr. 5 Základní dokumentace klaviatury

Obr. 6 komplexní dokumentace kláves klaviatury
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iii.

Manubria
(P) Dokumentace popisná:
•
•
•
•

rozmístění manubrií na hracím stole – umístění manubrií ve vztahu ke
klaviaturám,
popis tvaru manubrií
stav manubrií (červotoč, poškození, povrchová úprava)
původnost manubrií, původnost, průřez táhel, barva a materiál

(M) Dokumentace měřením:
•

(N) změření a zakreslení průměrů a délek jednotlivých částí manubria

Obr. 7 Terénní zakreslení základních rozměrů manubria

iv.

Pomocná zařízení
(P) Dokumentace popisná:
•
•
•

popis technických zařízení většinou umístěných jako vybavení hracího
stolu (žaluzie, crescendový válec, šlapka či šoupě, pistony, tlačky atd.)
popis konstrukce a mechanismu funkce spojky, její původnost a stav
výčet a popis kolektivů vč. jejich složení
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v.

Vzdušnice
(P) Dokumentace popisná:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

umístění vzdušnice ve varhanní skříni, způsob uložení, původnost
vzdušnice
konstrukce vzdušnice, kterou klaviaturou jsou ventily ovládány
tónový rozsah vzdušnice (absolutně i relativně vzhledem k rozsahu
klaviatury)
technický stav (červotoč, praskliny, jiná poškození, navrtání kancel, atd.)
pořadí tónů ve vzdušnici při pohledu od prospektu zleva doprava
umístění ventilové komory, původnost, počet vík ventilové komory
(ucpávek), způsob jejich zajištění, stav ventilové komory (červotoč,
praskliny, poškození)
(N) rozměry vík ventilové komory
popis všech píšťalnic – materiál, původnost, pořadí na vzdušnici (od
prospektu), stav, počet vrstev píšťalnice, počet kusů na vzdušnici, tvar,
počet rejstříků stojících na píšťalnici a jejich identifikace
popis všech zásuvek – materiál, původnost, pořadí na vzdušnici (od
prospektu), stav
popis ventilů – tvar, materiál, způsob uchycení a vedení, počet per na
jeden ventil, původnost, stav, pořadí ventilů zleva doprava

(M) Dokumentace měřením:
• rozměry vzdušnice (šířka, hloubka, výška), výška spodní plochy vzdušnice
nad podlahou (obr. 6)
• rozměry ventilové komory (šířka, hloubka, výška) - (obr. 6)
• píšťalnice (u všech): výška celková, (N) výška jednotlivých vrstev, šířka
píšťalnice
• zásuvky (u všech): šířka a výška zásuvky
• ventily – rozměry – délky, výška, šířka, zdvih

Obr. 8 Vzdušnice – měření ventilové komory (červeně) a vzdušnice samotné
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Obr. 9 Píšťalnice, zásuvky – místa měření jednotlivých rozměrů

vi.

Traktury
(P) Dokumentace popisná:
•
•
•
•

popis typu tónové a rejstříkové traktury a slovní popis vedení od klávesy až
po ventilovou komoru, určení původnosti a stavu
(N) nákres tónové a rejstříkové traktury
slovní popis a stav hřídelnice, rámu, hřídelí, kamenů, ramínek, (N) určení
druhu materiálu
přiřazení hřídelnice k příslušné klaviatuře a vzdušnici

(M) Dokumentace měřením:
•
•

rozměry hřídelnice – vzhledem k velmi častým komplikovaným a
nepravidelným tvarům měříme výšku a šířku v jejich maximech a
minimech, (N) nákres hřídelnice a detailní proměření
(N) průměr hřídelí, rozměry raménka a kamenu – viz obr. č. 11

Obr. 10 Hřídelnice – měření výšky a šířky
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Obr. 11 Raménko, kámen, hřídel, abstrakt – místa a způsoby měření

vii.

Měchy
(P) Dokumentace popisná:
• popis umístění měchové soustavy …
…

viii.

Píšťaly
a) dřevěná píšťala
(P) Dokumentace popisná:
•

u každé …
…

Obr. 12 Základní parametry Lg píšťaly

b) kovová píšťala
(P) Dokumentace popisná:
•

u každé …

Obr. 14 Základní parametry kovové píšťaly
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Obr. 15 Způsob a místa měření výřezu, jádra a labií kovové píšťaly
…

VI.

Elektronizace shromážděných údajů

Nejsou-li data dokumentátorem vkládána rovnou do databázového prostředí OrgDboff-line,
provede následně dokumentátor přepis ze svých zápisků z terénu (z formulářů v Příloze 1)
podle metodiky Metodika zadávání zjištěných údajů a naměřených hodnot do organologické
dokumentace historických varhan (viz Technologický list č. 51 vydaný MARC HAMU v Praze).
V OrgDboff-line musí být vyplněny všechny položky (kromě nepovinných N).
Po vložení do OrgDboff-line je dokumentátor povinen ještě jednou všechny vložené údaje
překontrolovat (zodpovídá za jejich pravdivost nejen při pořizování, ale i při elektronizaci
shromážděných informací a v okamžiku jejich exportu pro plnění do komplexního datového
úložiště OrgDbon-line).
Vložení uvedených exportovaných údajů do OrgDbon-line řeší následující kapitala.
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VII. Postup plnění komplexního datového úložiště OrgDbon-line
organologickými údaji

Export organologických dat z OrgDboff-line
1) V off-line verzi programu OrgDboff-line se v hlavním menu pod položkou funkce nachází
menu se souborem funkcí, které umožní přenášet data jednotlivých varhan mezi
dokumentátory a centrem. V centru shromažďuje pověřený datový správce záznamy přijaté
od jednotlivých dokumentátorů, nahrává je do stejné OrgDboff-line verze programu a po
kontrole obsahu data vyexportuje ve formátu pro webovou on-line. OrgDbon-line. Export
proběhne v definované struktuře do předem nastavených adresářů odkud je pověřený
administrátor internetové verze nahraje do databáze na server.

Schema přenosů představuje Obr. 17 :
Obr. 17 Schema způsobu přenosů OrgDboff-line organologických dat (zde od Dokumentátora 1
až N) a akustických dat (zde od pořizovatele akustické dokumentace HAMU) do OrgDboff-line
v centru a jejich plnění do komplexního datového úložiště OrgDbon-line na webovém serveru.
Dokumentátoři v okamžiku, kdy mají dokončeno pořizování dat k určitým varhanám a data
uložena, zvolí v hlavním menu položku „Funkce“ a v ní pak vyberou „Export do centra“ a
nebo „Export (nové ID)“, viz Obr. 18. V obou případech program zabalí veškerá data a
přílohy, dokumenty a fotky, k vybraným varhanám (v příkladu na obrázku se jedná o varhany
Blansko, sv. Jiří) a vytvoří z nich jeden archivní soubor s příponou „.arc“. V jeho názvu bude
přidělené ID varhan na čtyři místa. V tomto případě sv. Jiří dostal ID 0001, takže bude název
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souboru s exportovanými daty 0001.arc. Program pak otevře standardní dialogové okno, které
umožní vybrat cílový adresář nebo změnit jméno souboru (doporučeno neměnit).

Obr. 18 Export organologických dat z OrgDboff-line

Obr. 19 Adresář „Export“ kde se nacházejí soubory s exportovanými daty z OrgDboff-line
Program standardně exportuje soubory do adresáře Export, což je standardní adresář v
adresáři aplikace OrgDboff-line (viz Obr. 19). Měnit jméno souboru při exportu do centra se
nedoporučuje, protože číslo v názvu jednoznačně identifikuje varhany při importu do
centrály. Dokumentátor si po dohodě se správcem nebo pro vlastní potřebu přidat za první
číslici (tou je číslo varhan) identifikaci verze, pokud si chcete rozlišit data z různých období
práce, např.: „0001_2014leden.arc“ apod.

…
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Obr. 26 Ukázka webové prohlížení OrgDbon-line na záložce Rejstříky pro varhany v kostele
sv. Jiří v Blansku.

VIII. Postup plnění komplexního datového úložiště OrgDbon-line
akustickými údaji
Přenesení akustických dat ze systému Inton
Akustické údaje jsou měřeny, vypočítávány a
graficky zpracovávány samostatně (nezávisle na organologickém dokumentování)
při akustické dokumentaci varhan, proto
uložení akustických dat a také import do online
verze
probíhají
odlišně
od
organologických dat.
Při akustické dokumentaci jsou archivovány:
- digitální záznamy zvukového signálu (tóny
a hlukové pozadí, zvuky ve formátu .wav),
- výstupy signálové analýzy jednotlivých
tónů a hlukového pozadí (hodnoty spektra),
- grafy spektrálních průběhů jednotlivých tónů
(viz Obr. 27, zde dvě měření stejné píšťaly),
Obr. 27 Ukázka spektra dvou měření stejné
píšťaly před a po intonačním zásahu
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- grafy všech tónů jednotlivých rejstříků:
a) princip, jak vznikne tento typ grafu zobrazující spektra všech tónů jednoho rejstříku z
jednotlivých spekter tónů (viz Obr. 28, zde pro orientaci doplněna i čísla harmonických
(alikvotů), to není součástí dokumentace);

Obr. 28 Ukázka vzniku grafu zobrazujícího spektra všech tónů jednoho rejstříku z jednotlivých spekter tónů (škála vpravo zobrazuje převod dB jednotlivých harmonických na barvy).
b) ukázka použití tohoto typu grafu k identifikaci „zvukově vybočujících“ tónů v rejstříku
Principál 8 (viz Obr. 29, zde modré šipky ukazují vybočující tóny zjištěné pohledem na graf
a červené zjištěné poslechem, do grafů byly šipky doplněny jen pro ukázání praktického
využití tohoto typu grafu, šipky nejsou součástí dokumentace);

Obr. 29 Ukázka použití tohoto typu grafu k identifikaci „zvukově vybočujících tónů“ (modré
šipky ukazují vybočení tónu, zjištěné vizuálně z tohoto grafu, a červené, zjištěné poslechem).
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c) ukázka repetice (zubovité uskočení pozice a barvy obdélníků s hodnotami spektrální čáry
s 1. harmonickou) rejstříku Mixtura III s vyznačením „vadných tónů“ pomocí barevného
oválu a přidáním vyobrazení spekter tónu C, c, c1, c2, c3 (viz Obr. 30, ovály jsou zde
přidány, nejsou součástí dokumentace, spektra jsou v dokumentaci jako samostatné grafy);

Obr. 30 Ukázka použití tohoto typu grafu k identifikaci repetice a „vadných“ tónů v rejstříku
Mixtura III.
d) dozvukové charakteristiky prostoru s varhanami (viz Obr. 31, ukázka grafů a tabulek s
frekvenční závislostí doby dozvuku pro T20 a T30, uvedené hodnoty T20 lze běžně měřit i
pomocí zvuku varhan; čím větší je hodnota T, tím déle zvuk v prostoru doznívá, než jej
posluchač přestane slyšet).

Obr. 31 Ukázka grafů a tabulek dokumentující dozvukové charakteristiky prostoru s varhanami (dle normy ČSN ISO 3382 (1999): „Akustika – Měření doby dozvuku místností a sálů s
uvedením jiných akustických parametrů“ [1] se charakteristiky T20 a T 30 liší způsobem jejich
ur-čení z poklesu akustické energie v prostoru po vypnutí zdroje zvuku: při T20 je použito
rozme-zí 20 dB tj. pokles z -5 dB na -25 dB pod ustálenou hladinou před vypnutím zdroje, při
T30 je použito rozmezí 30 dB, tj. z -5 dB na -35 dB).
Správnou formu a strukturu akustických dat zajišťuje automaticky měřicí systém Inton a
používání metodik (Metodika akustické dokumentace s analyzačním zařízením a software, viz
Technologický list č. 58 [2], Metodika měření akustiky prostoru pomocí zvuku varhan, viz
Technologický list č. 56 [3]).
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Pro přenesení získaných akustických dat na datové úložiště akustický dokumentátor pouze
zkopíruje na vhodné médium všechny adresáře, které systém Inton u jedněch varhan zapsal do
svého adresáři nazvaném jménem varhan (např. „Blansko_sv.Jiří“, jméno dokumentátor
v Intonu zadal na počátku měření a tento adresář je podadresářem složky „varhan.out“ na
pevném disku počítače klient, tj. počítače, ze kterého se měření ovládá, obvykle tento počítač
má při měření obsluha u klaviatury).
…

Import akustických dat do OrgDboff-line
Po pořízení zvuků akustickým dokumentátorem a přenesení akustických dat ze systému Inton
na vhodné medium je nutné provést jejich Import do OrgDboff-line.
Aby bylo možné prohlížet akustickou dokumentaci v OrgDboff-line musí být nejprve všechny
soubory z akustické dokumentace umístěny ve svých podadresářích v adresáři „Zvuk“, který
je podadresářem aplikační složky „OrgDB“. V adresáři „Zvuk“ mají každé varhany svoji
vlastní adresářovou strukturu a číslo ID jednotlivých varhan je první zleva v názvu jejich
složky, viz Obr. 32 (příslušnost souborů k daným varhanám je tak dána číslem ID varhan v
názvu složky).

Obr. 32 Adresář aplikační složky „OrgDB“ s otevřeným adresářem „Zvuk“, ve kterém jsou
ukázkově umístěna akustická data ke dvěma varhanám: Blansko sv. Jiří (adresář s ID 0001) a
Velemín sv.Martin (adresář s ID 0003).

…

Tímto postupem se akustická dokumentace přenesená ze systému Inton stává pro aplikaci
OrgDboff-line viditelná a je možno s ní pracovat, zobrazovat a přehrávat.
Než budou akustická data dále přenesena do on-line verze (viz dále) je třeba zkontrolovat, zda
jsou pořádku a jejich úplnost.
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Plnění akustických dat do OrgDbon-line na serveru v centrále
Export z OrgDboff-line a import do OrgDbon-line spočívá v tom, že se zcela stejná adresářová
struktura, která se vytvořila v OrgDboff-line po importu akustických dat (viz předchozí
kapitola), se stejnými názvy využije beze změny i v on-line verzí. Export zkontrolovaných dat
z OrgDboff-line provede pověřený správce on-line verze s právem importu tak, že nakopíruje
celé složky zvolených varhan (všechno z adresáře s odpovídajícím číslem ID přenášených
varhan z adresáře „Zvuk“ v off-line verzi) do stejnojmenné složky na serveru v aplikaci
OrgDbon-line.

IX.

Shrnutí

Metodika dokumentátorům definuje jednoznačný způsob provádění dokumentací varhan pro
účely plnění komplexního datového úložiště OrgDbon-line. Metodika definuje dokumentátorům
a správcům dat postup předání údajů z lokálních úložišť (z OrgDboff-line nebo ze systému
Inton) do centrálního úložiště. Používání Metodiky uživatelům komplexního datového
úložiště umožňuje porovnávání uložených dat získaných v různých dobách a odlišnými
dokumentátory. Znalost Metodiky dovoluje uživatelům komplexního datového úložiště
orientovat se v údajích v něm uložených, v postupech, jak byly údaje získávány či měřeny, a
v terminologii, jak byly zjištěné údaje pro účely databáze nazývány a terminologicky
sjednocovány.

X.

Přílohy

Příloha č.1 – Dokumentační listy pro terénní dokumentaci (.xls)
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