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píšťalových varhan (tlak ve vzduchovém systému, dobu používání při hře, teplotu
a vlhkost v prostoru varhan). Upřesňuje vhodné umístění měřicího zařízení,
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s nástrojem. Příklad praktického použití je uveden pro zařízení OrgBug (popis viz
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rozsah a cenu případných oprav, ale zejména u památkově chráněných historických
varhan i dopad na zachování historických hodnot tohoto druhu památky.
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Příloha k TL č. 88/18
Sledování prostředí a stavu varhan
Abstrakt
Metodika stanovuje jednotný postup sledování faktorů ovlivňujících stav píšťalových
varhan (tlak ve vzduchovém systému, dobu používání při hře, teplotu a vlhkost v
prostoru varhan). Upřesňuje vhodné umístění měřicího zařízení, sjednocuje
periodicitu měření a dat získávaných ze sledování jednotlivých nástrojů a umožňuje
tak objektivní vyhodnocování uvedených faktorů. Jednotně získávaná data dovolují
sledovat provoz varhan, signalizovat překročení mezních hodnot a provádět opatření
k omezení vlivu klimatických podmínek nebo nevhodné manipulace s nástrojem.
Příklad praktického použití je uveden pro zařízení OrgBug (popis viz TL57/14 vydaný
MARC HAMU v Praze).

Údaje pro RIV:
https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/marc/prehled-publikacni-cinnosti/
Bližší upřesnění výsledku: A metodika certifikovaná oprávněným orgánem NmetC
Interní kód produktu: Monitoring stavu varhan
Technické parametry výsledku: Technická dokumentace ověření viz příloha k
technologickému listu TL92/18 (vydán r. 2018 Výzkumným centrem MARC, HAMU v
Praze, viz odkaz na web), využíváno správci varhan (např. Pražská arcidieceze
IČ00445100) a pracovníky památkové péče NPÚ (IČ75032333).
Ekonomické parametry výsledku: Včasný monitoring nepříznivými klimatickými vlivů
a navazující prevence omezují poškození varhan, což má jak ekonomicky dopad na
rozsah a cenu případných oprav, tak zejména u památkově chráněných historických
varhan i dopad na zachování historických hodnot tohoto druhu památky. Data
získaná dle jednotné metodiky jsou nezbytným předpokladem pro vzájemné
porovnávání výsledků z různých varhan a prostorů jejich umístění, což umožňuje
zobecňování a přijímání účinných opatření k ochraně varhan (zejména historických,
památkově chráněných).
Číselná identifikace: Číslo certifikátu M048/M/2018
Využití: C- výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů
Označení certifikačního orgánu: Česká společnost pro jakost, z.s. (CSQ-CERT,
Novotného lávka 5, Praha 1)
Datum certifikace výsledku: 2018-12-17
Způsob využití výsledku: vhodné pro orgány péče o památky, církevní orgány, státní
správu, správce či majitelé varhan, varhanáře, varhanářské firmy; použití bez
omezení uživatelů
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Úvod
Píšťalové varhany jsou jedním z nejsložitějších hudebních nástrojů. Za více než 2 tisíce let
dospěl jejich vývoj od primitivního nástroje složeného z několika desítek dílů až po obrovské,
složité a sofistikované stroje čítající desetitisíce součástek. Na území České republiky se
nachází odhadem 6,5 tisíc varhan rozličného stáří, hudebního stylu, velikosti a konstrukčního
systému. Drtivá většina varhan je umístěna v sakrálních objektech, které zpravidla nebývají
temperovány a v nichž kolísá mikroklima (teplota, vlhkost) v závislosti na ročním období,
aktuálním počasí a frekvenci využívání daného objektu. Malá část varhan se nachází
v koncertních sálech, hudebních školách, síních obecních úřadů, divadlech, krematoriích a
dalších objektech vybavených zpravidla regulací mikroklimatu, nejčastěji ve formě vytápění
nebo klimatizace, méně často s komplexní regulací teploty a vlhkosti
Základní stavební materiály pro výrobu varhan pocházejí z živé i neživé přírody. Z živých
přírodnin to jsou materiály jak z rostlinné říše - především dřevo rozličných druhů či papír,
tak z říše živočišné - skopová, kozlečí či hovězí kůže, pergamen, klih ad. Přirozenou součástí
materiálů z živých přírodnin je voda, jejíž obsah v daném materiálu je v rovnováze se
vzdušnou vlhkostí objektu, kde se varhany nacházejí. Při každé změně vzdušné vlhkosti v
objektu dochází s určitým zpožděním v závislosti na umístění varhan, způsobu jejich
konstrukce a prostupnosti jejich částí pro proudění vzduchu k nastolení nového rovnovážného
stavu.
S měnící se vlhkostí dřeva dochází ke změnám objemu a tedy i rozměrů z nich vyrobených
dílů. U dílů, které jsou ve stroji varhan zapojeny samostatně (např. abstrakty traktury),
dochází vlivem změny rozměrů ke zkrácení nebo prodloužení délky daného dílu a tím
k reverzibilnímu ovlivnění funkce dané části varhan. U dílů, které jsou navzájem pevně
spojeny lepením nebo pomocí kování, dochází v důsledku absolutní změny rozměrů daných
dílů nebo relativní změny mezi dvěma sousedními díly k namáhání spojů. V extrémním
případě, po překročení pevnosti daného spoje, dochází k ireverzibilnímu poškození
(prasknutí) daného spoje.
Z praxe je znám vztah mezi hodnotou relativní vlhkosti vzduchu a bezporuchovou funkcí
nástroje. Rovněž je známa odlišná citlivost různých konstrukčních systémů varhan na
absolutní výši relativní vlhkosti vzduchu i citlivost na rychlost změny relativní vlhkosti
vzduchu. Obecné, praxí vyzkoušené doporučení udává bezpečnou hodnotu relativní vlhkosti
vzduchu v prostoru varhan v rozmezí 40% - 70% a rychlost změny relativní vlhkosti menší
než 5% za 1 hodinu a zároveň méně než 25% za 24 hodin. Tyto hodnoty relativní vlhkosti
bývají součástí záručních podmínek při stavbách nových varhan či restaurováních varhanních
strojů.
Kontinuální monitoring teploty a vlhkosti v prostoru varhan a včasná signalizace možného
překročení mezních hodnot je důležitá jak z hlediska zabezpečení bezporuchové funkce
nástroje, tak především z hlediska prevence jeho ireverzibilního poškození. Nejcitlivějšími
částmi varhan jsou tónová a rejstříková traktura a vzdušnice varhan. Méně citlivé části jsou
varhanní skříň, vnitřní konstrukce, vzduchová soustava a píšťalový fond. Stav varhan
objektivně ovlivňuje nejen situace, ve které se varhany průběžně nacházejí, ale i situace při
hře na nástroj (např. při nevhodné změně tlaku ve vzduchovém systému varhan).
Zejména stav historických varhan, vzhledem k tomu, že se obvykle jedná o kulturní památky,
vyžaduje monitoring těchto faktorů a včasnou péči nebo i provádění preventivní účinných
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opatření k zabránění poškození a k ochraně varhan. Z tohoto důvodu bylo také v projektu
NAKI DF12P01OVV012 vyvinuto technické monitorovací zařízení, nenáročné na údržbu,
které je možné dlouhodobě do varhan nainstalovat (OrgBug, popis viz TL57/14 vydaný
MARC HAMU v Praze). Prezentovaná metodika sledování sice nevyžaduje použití jen tohoto
zařízení (je obecná), ale příklad použití této metodiky bude (viz kapitola Příklad použití
metodiky) zaměřen na toto monitorovací zařízení OrgBug.
Péče o historický varhanní fond v ČR má za cíl zachování a udržení památkově chráněných
varhan v dobrém technickém stavu a zamezení jejich nadměrnému opotřebení nebo
poškození. K tomuto účelu byl průběžný monitoring provozu varhan i klimatických podmínek
vyvíjen již v projektu NAKI DF12P01OVV012 a testován v NAKI II DG18P02OVV014.
Zpracováním výsledků ze zavedení poloprovozního monitoringu u 10 historických varhan
vznikly podklady pro sestavení prezentované metodiky, která upřesňuje funkční i
památkářská hlediska pro vhodné umístění zařízení pro monitorování výše uvedených faktorů
a poskytuje jednotné pokyny k získávání dat.
Principem metody je časosběrné sledování tří veličin, které charakterizují klimatické
podmínky a používání varhan ke hře (tlak ve vzduchovém systému varhan a teplota a vlhkost
vzduchu v prostředí, ve kterém se varhany nacházejí). Vhodné zařízení pro monitoring
uvedených veličin je nutné v souladu s prezentovanou metodikou umístit na vhodném místě
ve varhanách a propojit je s jejich vzduchovým systémem tak, aby v předdefinovaných
dobách měřilo situaci v interiéru prostoru s varhanami i ve vzduchovém systému varhan.
Pro univerzálnost použití metodiky i za ztížených podmínek v objektech s varhanami
(prostory bez vytápění, jen omezené možnosti elektrických síťových rozvodů, apod.) metoda
primárně řeší monitorování nezávislé na přítomnosti elektrické sítě v objektu. Časový úsek,
ve kterém je zaznamenán výskyt pracovního tlaku ve vzduchovém systému vypovídá o době,
kdy je nástroj v provozu (např. byl zapnut ventilátor, byly šlapány měchy apod.). Z dat
získaných jednotnou metodikou lze identifikovat nevhodné zásahy do nástroje nebo
objektivním způsobem diagnostikovat závadu (lze také získat informace o četnosti a časovém
rozložení užívání nástroje jak v průběhu dne tak v průběhu roků). Z dlouhodobého jednotného
monitorování teploty a vlhkosti vzduchu lze najít vazby mezi působením okolních vlivů a
změnami zvuku nebo stavu nástroje. Včasným zachycením extrémních hodnot svědčících o
nedostatečné ochraně před nepříznivými klimatickými vlivy nebo o nevhodné manipulaci s
nástrojem lze zabránit jeho poškození.
Dostupná jednoúčelová zařízení pro sledování teploty a vlhkosti nesplňují požadavky na
jejich aplikaci při sledování provozu varhan a jejich dlouhodobé používání dle této metodiky.
Levné jednoduché přístroje obvykle nedisponují pamětí pro archivaci údajů s potřebnou
kapacitou, neumožňují pracovat v požadovaném režimu, neposkytují dostatečnou dobu
provozu na baterie a nemají možnost sledovat další parametry, jako je např. doba zapnutí
ventilátoru, tlak ve vzduchovém systému atd. Pro získání záznamu hodnot požadovaných
veličin by bylo nezbytné kombinovat několik typů těchto jednoúčelových zařízení. Cena
dostatečně univerzálních laboratorních měřicích systémů je příliš vysoká pro jejich hromadné
nasazení, jak jej předpokládá tato metodika.
Zařízení OrgBug vytvořené pro sledování provozu varhan průběžně sleduje všechny
požadované veličiny a zaznamenává je s optimální četností. Při nasazení přístroje v místech
bez elektrické sítě jeho dlouhodobý provoz zajišťuje vestavěný akumulátor.
Vzhledem k tomu, že klimatické podmínky se mění pomalu, pro dostatečně přesný obraz
jejich průběhu není potřebné provádět kontinuální měření. Časový interval mezi měřeními,
stejně jako typ měření a záznamu veličin (průměry, maxima, minima, odchylky atd.) proto
tato metodika upřesňuje.
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Teoretický rozbor požadavků na monitorování
1 Metoda měření
Metodika vyžaduje použití vhodného/ vhodných zařízení k časosběrnému měření:
•

tlaku ve vzduchovém systému varhan

•

teplota vzduchu v prostředí s varhanami

•

vlhkost vzduchu v prostředí s varhanami.

2 Požadavky na umístění monitorovacího/ích zařízení
Měřící zařízení je vhodné umístit na chráněné místo dovnitř varhanní skříně, do oblasti mimo
dopad slunečních paprsků (celoročně) a mimo běžné pracovní zóny pro ladění a regulaci
nástroje. Je vhodné, aby zařízení bylo připevněno (nikoliv zcela volně loženo), zejména na
šikmých plochách nebo na svislých nebo vodorovných podpůrných konstrukcích, aby
vibracemi konstrukce nedocházelo k posunům a případnému vypadnutí vstupu do snímače
tlaku ve vzduchovém systému (došlo by k přerušení měření tlaku a vzduchový systém by byl
netěsný).
Umístěno má být co nejblíže k nejcitlivějším částem nástroje (traktura, vzdušnice) tak, aby
nemohlo být poničeno shozením či šlápnutím. Poloha nesmí ovlivňovat funkci varhan,
poškozovat a zasahovat do památkově hodnotných částí (píšťaly, vzdušnice).
Ze zvolené polohy zároveň musí být dostupné k obsluze. Pro odečtení naměřených dat,
nastavení parametrů či pro výměnu baterií je možné monitorovací zařízení vyjmout z měřicí
polohy, a po provedení nezbytných úkonů jej na dané místo opět vrátit.
Umístění a připevnění zařízení musí být odsouhlaseno vlastníkem varhan a konzultováno s
varhanářem či varhanářem-restaurátorem. V případě památkově chráněných nástrojů i s
odborným pracovníkem památkové péče.
3 Požadavky na technické parametry monitorovacího/ích zařízení
Rozsah měření teploty vzduchu: minimálně -20 až +60 ºC (optimálně −40 až 99 ºC).
Rozsah měření vzdušné vlhkosti: 0 až 99 %.
Rozsah měření tlaku v rozsahu: 0 až 250 mm H2O (0 až 2450 Pa), za nulovou hodnotu lze
považovat tlak nižší než 20 mm H2O (196 Pa).
4 Požadavky na podrobnost časosběrných dat
a) Časosběrný interval pro měření teploty a vlhkosti by měl být maximálně 30 min.
(optimálně 15 min.). S naměřenou hodnotou teploty a vlhkosti je nutné zaznamenávat
datum a čas měření.
b) Časosběrný interval pro měření přítomnosti tlaku ve vzduchovém systému a jeho
velikosti by měl být maximálně 5 min. (optimálně 1 min.). Je možné zaznamenávat
hodnoty pro každý čas, ale pro další zpracování dat je vhodnější zaznamenávat jen
změny: datum a čas nárůstu tlaku nad nulovou hodnotu a datum a čas poklesu tlaku na
nulovou hodnotu spolu s hodnotou tlaku naměřenou během tohoto intervalu.
Pozn.: Při zkrácení intervalů pod uvedené optimální hodnoty nesmí dojít k zaplnění paměti a
tím narušení kontinuity sbíraných údajů, než bude paměť uvolněna pro další záznamy. I
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v případě, že zařízení bude naměřená data v nějakých intervalech operativně automaticky
předávat k dalšímu zpracování (např. mobilními SMS zprávami nebo bezdrátovou sítí
internetu věcí IoT), musí mít paměť zařízení dostatečnou kapacitu, aby nedošlo ke ztrátě při
výpadku spojení, a obsluha, když automatická data neobdrží, měla možnost zareagovat a
získat údaje jiným způsobem (např. čtením dat při osobní návštěvě objektu s varhanami).
5 Požadavky na kontinuitu měření
Z důvodu možnosti výpadku elektrického síťového napájení v objektu (např. nepředvídatelný
výpadek při přetížení sítě nebo vypnutí sítě v době nepřítomnosti z bezpečnostních důvodů),
případně v některých objektech nemusí ani elektrické rozvody být nainstalovány, je třeba, aby
používaná zařízení měla bateriová napájení nebo síťové napájení kombinované
s automatickým přepnutím na záložní baterie.
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Metodika
1 Umístění monitorovacího/cích zařízení
a) Zařízení pro monitoring teploty a vlhkosti umístit k nejcitlivějším částem nástroje
(traktura, vzdušnice) v té části varhan, kde se nacházejí též hlavní varhanní píšťaly
nástroje tak, aby místo, kde má zařízení vstup do senzoru/ů nebylo zakryto nebo
okolní prostor nebyl utěsněn proti šíření tepla a vlhkosti. Zároveň tato zařízení umístit
na místo s reprezentativní teplotou a vzdušnou vlhkostí. Je třeba se vyhnout umístění
do blízkosti tepelných zdrojů, klimatizačních jednotek, dveří, oken, míst s netypickým
prouděním vzduchu apod.
b) Zařízení pro monitoring tlaku umístit v blízkosti vzduchového systému tak, aby bylo
možné zaznamenávat hodnoty tlaku, aniž by byla narušena těsnost vzduchového
systému. …
c) …
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Příklad použití metodiky
Příklad použití metody je uveden pro zařízení OrgBug.

1 Umístění monitorovacího zařízení
Monitorovací zařízení umístit ke sledovaným varhanám a zajistit, aby otvory ve stěně skříňky
přístroje, jimiž je přiváděn vzduch k čidlu teploty a vlhkosti zůstaly volné.
Hadičku monitorovací jednotky, která přivádí vzduch k čidlu tlaku připojit ke vzduchovému
systému varhan. Hadička má vnější průměr 6,0 mm a zasunutím do otvoru o průměru 5,8 mm
lze vytvořit dostatečně těsnící spoj. Alternativně lze hadičku nasadit na trubičku s vnějším
průměrem 4,2 – 5,2 mm.
Doporučuje se k připojení využít vhodný existující otvor. Pokud je k dispozici otvor s příliš
velkým průměrem, lze pro přizpůsobení použít vhodnou zátku s otvorem potřebného
průměru.

Příklady připojení hadičky

Příklad umístění ve varhanách
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Příklad umístění ve varhanách (kostel sv.Ludmily, Nám. Míru, Praha)

2 Příprava monitorovacího zařízení – napájení
Po uvolnění čtyř šroubů na spodní straně přístroje otevřít skříňku, rozpojit konektor držáku
akumulátorů/ baterií, vyjmout akumulátory/ baterie a zkontrolovat jejich stav. V případě
akumulátorů dobít v externí nabíječce a vložit zpět do držáku, případně vyměnit za nabité,
baterie vyměnit. Držák akumulátorů/ baterií opět připojit prostřednictvím konektoru a vložit
zpět do skříňky.
…
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