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Teoretický rozbor
S vědecko-technickým pokrokem v 2. polovině 19. století přichází i významný vývoj ve
stavbě varhan na poli konstrukčním, zvukovém a technickém. Řada varhanářských firem
experimentuje se způsobem ovládání varhanního stroje a vznikají tak desítky odlišných
konstrukčních řešení hracích stolů, traktur a vzdušnic, užitých někdy pouze u jediného
nástroje. Metodika tak musí vystihnout zařazení různých konstrukčních odchylek v rámci
jednotlivých celků formou dostatečně obecné kategorizace základního konstrukčního řešení a
podrobné specifikace individuálního konstrukčního řešení popisem, doplněným o
fotografickou dokumentaci.
Postup plnění komplexního Datového úložiště romantických varhan organologickými údaji je
založen na dokumentování jednotlivých částí varhan a předpokládá alespoň základní znalosti
o konstrukci varhan a s tím souvisejícím varhanářským názvoslovím a znalost metodik a
popisů uvedených v TL51/13 [7], v TL67/14 [6] a v TL68/14 [4].
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 u nově prováděných dokumentací však uvedená
literatura neodráží všechny potřebné termíny, proto v následujícím popisu takových
komponent používáme nejčastěji se vyskytující názvy. Tato metodika navazuje na
terminologii zavedenou v TL68/14 [4]. V některých nejednoznačně interpretovaných názvech
zavádí 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 databáze romantických a dalších varhan (zápis do přenosného
počítače/ tabletu, je též možný, ale je zde nebezpečí jeho pádu a poškození počítače i
varhanních komponent). 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.
U romantických varhan plnění komplexního datového úložiště akustickými údaji je
univerzálně shodné jako u barokních varhan. Akustické údaje dokumentují: 1) měření zvuku
varhan v prostoru, kde jsou umístěny (dle metodiky: Metodika akustické dokumentace
s analyzačním zařízením a software, viz Technologický list č. 58/14 vydaný MARC HAMU
v Praze [2]), akustické vlastnosti prostoru (dle ČSN 3382 nebo metodiky: Metodika měření
akustiky prostoru pomocí zvuku varhan, viz Technologický list č. 56 vydaný MARC HAMU
v Praze [3]) a zvukové dokumentace nehmotného dědictví (dle metodiky: Metodika získávání
dat dokumentujících zvukové nehmotné dědictví pro databázi varhan viz Technologický list č.
98/19 vydaný MARC HAMU v Praze [5]).
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1 Etika organologické dokumentace

K dokumentaci romantických a dalších varhan je nanejvýš nutné přistupovat s rozmyslem a
ctít zásady restaurátorské etiky, jejíž součástí v případě varhan je i organologická dokumentace. 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. Zvláště je
třeba být obezřetný v případě vestaveb varhanních strojů do upravené původní barokní varhanní skříně. Původní skříň bývá nezřídka rozsáhle poškozena červotočem a vestavba stroje
byla často spojena s odstraněním jejích částí, čímž byla porušena její tuhost, stabilita a
nosnost. Pravidlo pro orientaci v prostoru a varhanách: prospekt varhan považujte za obličej,
z jeho pohledu při popisu uvádějte pravou a levou stranu. Jednotlivé díly mohou být obtížně
dostupné k dokumentaci, někdy i nepřístupné bez vyjmutí dalších dílů, případně nedosažitelné umístěním ve značné výšce, velké píšťaly romantických varhan mohou vážit několik desítek, v extrémních případech až stovek kilogramů. 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, píšťaly na první pohled těžké, dlouhé píšťaly
při omezeném prostoru pro jejich manipulaci, píšťaly zjevně poškozené či rozklížené. Respektujeme nemožnost přesně změřit šířku či výšku výřezu u píšťal se skříňovým či smýkavým
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. (!) Platí vždy základní pravidlo „Primum nil nocere“ – především ničemu (a nikomu) neuškodit.
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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 0,05 mm, čelisti o délce min. 60 mm
 malé analogové či digitální posuvné měřítko, čelisti o co nejmenší tloušťce
 papírové či textilní měřítko o délce min. 80 cm 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 1 mm vodního sloupce WS (9,8 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 0,05 mm)
 (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
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Dokumentace kostela a kruchty, zaměření varhan na kruchtě

Dokumentace prostoru, ve kterém se nachází romantické a další varhany se neliší od
dokumentace prostoru v případě barokních varhan.
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 jejich základní půdorysné rozměry a vztahy ke stěnám
kruchty či k zábradlí
 tvar kruchty a rozmístění částí varhan zakreslíme buď ručně či zpracujeme počítačově (viz obr. 1 a 2) s uvedením názvu lokality, jména dokumentátora a data měření.
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Obr.1 Příklad zaměření kruchty varhan kostela sv. Václava v Praze – Vršovicích

Obr.2 Terénní zaměření kruchty a varhan v kostele Narození P. Marie v Chotěšově
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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 Terénní dokumentace varhanní skříně

6

Obr. 4 Pořadí prospektových píšťal a příslušnost k jednotlivým rejstříkům

7

5

Dokumentace varhanního stroje

i.

Hrací stůl

Dokumentace hracího stolu se v principu neliší od dokumentace barokního hracího stolu.
(P) Dokumentace popisná:
 typ hracího stolu (volně stojící, Spielschrank v přední, 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. 5 Hrací stůl – obligátní parametry a způsob měření
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ii.

Klaviatury

Dokumentace klaviatur se v principu neliší od dokumentace barokních klaviatur. Větší důraz
je kladen na dokumentaci měřením, doporučuje se provádět komplexní dokumentaci
menzur klaviatur.
(P) Dokumentace popisná:
 umístění klaviatury vzhledem k varhanním strojům (horní či spodní klaviatura)
 rozsah klaviatury, typ spodní oktávy a původnost, rozmístění tónů v pedálu
 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
 (N) tvar čela klávesy (míra zaoblení)
(M) Dokumentace měřením:
 ponor klávesy na předním okraji (celotónové a půltónové)
 délka chromatické oktávy (červeně na obr. 6 nahoře)
 délka celotónové klávesy (žlutě na obr.6 nahoře – t.j. délka od čela k zadní
liště) a délka půltónové klávesy (zeleně na obr. 6 nahoře)
 (N) vzdálenost mezi bočnicemi klaviatury (modře na obr. 6 nahoře)
 (N) komplexní dokumentace klaviatury (obr. 7)
 (N) úhel čela půltónového nákližku
 (N) tloušťka baze a vrcholu půltónového nákližku
 (N) výška půltónového nákližku vpředu a vzadu

Obr. 6 Základní dokumentace klaviatury
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Obr. 7 komplexní dokumentace kláves klaviatury

iii.

Manubria

Registratura novějších hracích stolů je vysoce variabilní co do tvaru, velikosti a uspořádání
elementů v závislosti na typu traktury. V zájmu zachování kompatibility názvosloví a
struktury jsou označeny ovládací prvky rejstříků jako „manubria“, ať již se jedná o skutečná
manubria-rukojeti rejstříkových táhel nebo o rejstříkové sklopky, rejstříkové klávesy, spínače
atp. Nezřídka je u jednoho hracího stolu použito i více typů ovládacích prvků. Stěžejní je
dokumentace popisná.
(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
 umístění popisku rejstříku (např. čelo manubria, plocha sklopky, nad
manubriem, po manubriem)
(M) Dokumentace měřením:
 (N) změření a zakreslení průměrů a délek jednotlivých částí manubria
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Obr. 8 Terénní zakreslení základních rozměrů manubria

iv.

Pomocná zařízení

Pomocná zařízení jsou u novějších varhan obligátní součástí hracího stolu.
(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
11

v.

Vzdušnice

Oproti barokním varhanách s výhradně zásuvkovými vzdušnicemi (vzdušnice s tónovou
kancelou) u romantických a novějších varhan převažují další základní konstrukční typy
vzdušnic (vzdušnice s rejstříkovou kancelou, skříňové vzdušnice), ojediněle i přechodné a
atypické konstrukční typy vzdušnic, které nelze jednoznačně zařadit. V jednom nástroji se
může nacházet i více konstrukčních typů vzdušnic. Velkou variabilitu vykazuje konstrukce
tónových a rejstříkových ventilů, které, narozdíl od barokních varhan, nejsou běžně přístupné
dokumentaci.
(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, atd.)
 uspořádání tónů na vzdušnici (chromatické, C,Cs diskant ve středu x na
kraji x diskant vzadu, nepravidelné)
 slovní popis vzdušnice (např. přítomnost či absence rámu, umístění kancel
jednotlivě, v blocích aj.)
 tónový ventil – typ tónového ventilu a slovní popis jeho konstrukce; v případě nemožnosti demontáže, a aspekse popis pouze viditelné části ventilu
a zjistitelné charakteristiky (s vedením x bez vedení); dle individuální znalosti dokumentátora lze připojit „pravděpodobnou konstrukci ventilu“ per
analogiam s jinými nástroji daného autora.
 rejstříkový ventil – typ rejstříkového ventilu a slovní popis jeho konstrukce;
v případě nemožnosti demontáže, a aspekse popis pouze viditelné části
ventilu


vi.

(M) Dokumentace měřením:
 rozměry vzdušnice (šířka, hloubka, výška), výška spodní plochy vzdušnice
nad podlahou

Traktury

U novějších varhan existuje velké množství konstrukčních a technických řešení způsobu
ovládání varhanního stroje, tj. spojení klávesy s ventilem vzdušnice. Na rozdíl od výhradně
mechanické traktury barokních nástrojů se uplatňují další základní typy - traktury
pneumatické, elektrické, optické a s bezdrátovým přenosem signálu, a to i ve velkém počtu
vzájemných kombinací těchto základních typů. Stěžejní pro dokumentaci traktur je popis
použitých konstrukčních a funkčních typů jednotlivých úseků traktury a převodních elementů
mezi těmito úseky, a to v celém průběhu traktury mezi klávesou a ventilem.
(P) Dokumentace popisná:
 popis typu tónové a rejstříkové traktury a slovní popis vedení od klávesy až
po ventilovou komoru, určení původnosti a stavu
 Specifikace typu traktury; v případě kombinované traktury (více typů
v průběhu traktura) určení typu jednotlivých úseků a převodních elementů
 (N) nákres tónové a rejstříkové traktury
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vii.

Měchy

Dokumentace měchových soustav novějších varhan se principiálně neodlišuje od
dokumentace vzduchových soustav barokních nástrojů.
(P) Dokumentace popisná:
 popis umístění měchové soustavy
 popis celé vzduchové soustavy - popis celého průběhu tvorby a vedení
stlačeného vzduchu od čerpadla až po vzdušnice včetně průběhu a větvení
vzduchových kanálů
 popis měchové konstrukce
 technický stav, stav okožení, napadení červotočem atd.
 (N) způsob okožení, pantování
 (N) nákres vzduchové soustavy
(M) Dokumentace měřením:
 rozměry měchu
a) klínový měch – rozměry desky (šířka x délka x výška0), rozměry záhybu (N), vzdálenost pantů (N)
b) magazínový – rozměr horní desky, počet a výška záhybů (N),
výška stoupání horní desky (N), nákres (N)
c) plovákový a skříňový – rozměr v půdorysu, výška stoupání
horní desky
 (N) vnější rozměry jednotlivých větví vzduchových kanálů ev. tloušťky stěn
 počet kusů zátěže

viii.

Rejstříky

Dokumentace rejstříků post-barokních varhan je identické jako u barokních nástrojů.
(P) Dokumentace popisná:
 popis jedné každé rejstříkové řady – název rejstříku, stopová hodnota, příslušnost ke klaviatuře, umístění na vzdušnici(ích), počet řad, repetice,
druh píšťal
 určit původnost rejstříku
 zjistit počet chybějících píšťal, nepůvodních píšťal, těžce poškozených píšťal
 v rámci rejstříku popsat parametry – konstrukce, materiál píšťaly, typ labování, typ vousů a způsob ladění – resp. rozsah, od které do které píšťaly
je parametr shodný, kde nastává zlom či změna parametru.
 popsat rejstříkové štítky, umístění a materiál štítku, tvar a barvu písmen,
ortografii, původnost a stav štítku
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ix.

Píšťaly

Dokumentace píšťal post-barokních varhan je identická jako u barokních nástrojů.
a) dřevěná píšťala
(P) Dokumentace popisná:
 u každé dokumentované píšťaly popisujeme: druh a materiál píšťaly,
konstrukci, způsob ladění, stav a původnost ústí píšťaly, typ a tvar vousů, tvar horního a spodního labia u atypických dřevěných píšťal
 popis otvoru v noze, umístění předkrývky vzhledem k jádru, nápisy na
píšťale
(M) Dokumentace měřením:
 celková délka Lg píšťaly – vzdálenost od nejvyššího bodu na ústí
k nejnižšímu bodu na korpusu píšťaly bez nohy
 délka akustická – vzdálenost od nejnižšího bodu na ústí (píšťala
druhotně na ústí uřezaná či jinak zkrácená) k nejnižšímu bodu na
korpusu píšťaly bez nohy
 předkrývka - výška, (N) výška jednotlivých částí, ze kterých je
předkrývka klížena
 předkrývka - tloušťka
 šířka píšťaly vnější a vnitřní
 hloubka píšťaly vnější a vnitřní
 síla stěn píšťaly – přední stěna je stěna s labiem, u dvoulabiových píšťal
přední a zadní stěnu nerozlišujeme
 výška výřezu – u rovných výřezů se rozumí vzdálenost mezi horní plochou jádra a hranou horního labia, u kulatých či sekundárně změněných výřezů se rozumí výškou výřezu nejmenší vzdálenost mezi horní
plochou jádra a nejnižším místem hrany horního labia
 výška výřezu extrém - u kulatých či sekundárně změněných výřezů se
rozumí největší vzdálenost mezi horní plochou jádra a nevyšším
místem hrany horního labia, (N) doporučuje se nákres upraveného labia do dokumentačního listu
 ryska horního labia – vzdálenost mezi horní plochou jádra a linií, kde
ztenčené horní labium přechází do plné tloušťky přední stěny
 délka nohy a vnější průměry horní (měřeno pod jádrem) a dolní (při otvoru nohy)
 průměr otvoru v noze (tzv. vrtání) a průtok vzduchu – definován u zcela otevřené nohy jako průtok 100%, u zcela ucpané nohy jako průtok
0%.
 (N) méně časté a vzácné parametry – otvor v korpusu u přefukujících
píšťal a jeho vzdálenost od jádra, vpichy na jádře, délka, výška, tloušťka
a umístění vousů, šířka průlinky
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Obr. 12 Základní parametry Lg píšťaly

Obr. 13 Píšťala „A“ – měření průměru otvoru v noze – průtok 100%, píšťala „B“
– měření průměru otvoru v noze – průtok 70%

b) kovová píšťala
(P) Dokumentace popisná:
 u každé dokumentované píšťaly popisujeme: druh a materiál píšťaly,
konstrukci, způsob ladění, přítomnost zdobení, stav a původnost ústí
píšťaly, typ a tvar vousů, tvar horního a spodního labia
 popis jádra (paralelní, kónické, s nálitkem), popis otvoru v noze, určení
původnosti výřezu, nápisy na píšťale
(M) Dokumentace měřením:
 celková délka korpusu píšťaly - vzdálenost od nejvyššího bodu na ústí
k nejnižšímu bodu na korpusu píšťaly, tedy u lotu na jádře, oddělujícího korpus od nohy
 akustická délka korpusu píšťaly - vzdálenost od nejnižšího bodu na ústí
(píšťala druhotně na ústí uřezaná, pomačkaná, roztržená) nebo
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nejnižšího místa ladícího zářezu či výřezu (roličky) k nejnižšímu bodu
na korpusu píšťaly
délka nohy
obvod píšťaly – u konických píšťal měříme u jádra a na ústí píšťaly resp.
pod ladičkou
průměr píšťaly – standardně měříme vnější průměr, u konických píšťal
průměr u jádra a na ústí píšťaly resp. pod ladičkou
síla stěny – standardně měříme na ústí píšťaly a u jádra
výřez šířka
výřez výška - u rovných výřezů se rozumí vzdálenost mezi horním
okrajem spodního labia a hranou horního labia, u kulatých či sekundárně změněných výřezů se rozumí výškou výřezu nejmenší vzdálenost
mezi horním okrajem spodního labia a nejnižším místem linie horního
labia
výška výřezu extrém - u kulatých či sekundárně změněných výřezů se
rozumí největší vzdálenost mezi horním okrajem spodního labia a nevyšším místem linie horního labia, (N) doporučuje se nákres upraveného či změněného výřezu labia do dokumentačního listu
jádro – výška (vzdálenost mezi horním okrajem spodního labia a horní
plochou jádra nebo jeho pražce), hloubka pražce (nálitku), úhel úkosu
na jádře (90° značí zcela kolmé jádro)
vpichy – počet původních a nepůvodních – rozlišení předpokládá zkušenosti dokumentátora
průměr otvoru v noze a průtok vzduchu– definován u zcela otevřené
nohy jako průtok 100%, u zcela ucpané nohy jako průtok 0%.
(N) méně časté a vzácné parametry – otvor v korpusu u přefukujících
píšťal a jeho vzdálenost od jádra, délka, výška, tloušťka a umístění vousů, šířka průlinky

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

Obr. 16 Určování vpichů na jádře kovové píšťaly
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x.

Ladění
(M) Dokumentace měřením:
 aktuální výška ladění v Hz
 aktuální teplota vzduchu
 tlak vzduchu v mm vodního sloupce (uvedeme, kde bylo měřeno – např.
hlavní kanál, prospektová píšťala c´ principálu atd.)
 (N) současná hudební temperatura na základě měření
(P) Dokumentace popisná:
 zjištěná původní výška ladění a zásahy – zaznamenáme zjištěné přesuny
píšťal, krácení či nastavení píšťal, původnost konců ústí prospektových píšťal a případné zásahy
 doplňující údaje k průběhu ladění
 současná hudební temperatura na základě poslechu
 původní hudební temperatura, pokud je známa či uvedena v nástroji

6

Elektronizace shromážděných údajů

Nejsou-li data dokumentátorem vkládána rovnou do databázového prostředí OrgDboff-line,
provede následně dokumentátor přepis ze svých zápisků z terénu podle metodiky Metodika
zadávání zjištěných údajů a naměřených hodnot do organologické dokumentace historických
varhan (viz Technologický list č. 51/13 vydaný MARC HAMU v Praze [7]) a dle
uživatelského návodu v dokumentaci k databázové aplikaci Databázová aplikace
romantických varhan, Technologický list 110/20, MARC HAMU v Praze, 2020 [8]). Vždy
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 je řešeno v dokumentaci Databázová
aplikace romantických varhan, Technologický list 110/20, MARC HAMU v Praze, 2020 [8]).
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Shrnutí

Metodika určuje dokumentátorům jednoznačný způsob provádění dokumentací varhan ze
stylových období po roce 1850 pro účely plnění komplexního datového úložiště OrgDb on-line.
Metodika umožňuje dokumentovat jak barokní prvky a komponenty, které mohou být
přítomny u romantických a novějších varhan, tak i nové typy, využívané na základě
technologického vývoje varhan. Z etických důvodů je nezbytné, aby dokumentace prováděli
dokumentátoři odborně znalí problematiky varhan, způsobu pohybu v jejich vnitřním prostoru
a manipulace s píšťalami a dalšími součástmi varhan (organologové, varhanáři – restaurátoři,
pracovníci památkové péče se zaměřením na varhany, apod.). Zavedení jednotné 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.
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