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Přípravek na remodelaci horního rtu
dřevěných labiálních varhanních píšťal

Úřad průmyslového vlastnictví v zápisném řízení nezjišťuje, zda předmět užitného vzoru
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Přípravek na remodelaci horního rtu dřevěných labiálních varhanních píšťal

Oblast techniky
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Technické řešení se týká přípravku, který při restaurování historických varhan umožňuje
remodelaci horního rtu labiálních varhanních píšťal z období baroka, u kterých byla při
nepůvodních romantizujících úpravách v pozdějších dobách zvýšena původní nižší výška labia
(uzpůsobená nižšímu tlaku ve vzduchovém systému varhan 490 Pa až 588 Pa, který byl v té době
používán) vyříznutím horního rtu, aby zvuk odpovídal současně provedenému zvýšení tlaku
(obvykle na 686 Pa až 882 Pa). Remodelace pomocí přípravku umožňuje obnovení jejich
dobového vyznění.
Dosavadní stav techniky
Jedním z nej důležitějších intonačních parametrů, které ovlivňují zvuk retné varhanní píšťaly, je
výška labiového výřezu (vzdálenost horního rtu úst od hrany jádra). Původní píšťalový fond
v barokních varhanách na území ČR se typicky vyznačoval malou výškou výřezu oproti
pozdějším obdobím. Tento původní stav píšťaly barokního typu bývá označován pojmem
„přirozená výška labia“ a je spojen s tlakem cca 50 až 60 mm vodního sloupce ve vzduchovém
systému varhan (490 Pa až 588 Pa), který byl v té době ve varhanách používán (výška výřezu
odpovídala přirozenému výrobnímu nastavení vhodnému pro takovýto tlak). Ke zvýšení výřezu
původních barokních píšťal docházelo v pozdější době v souvislosti s nepůvodními zásahy
(zejména při romantizujících úpravách), nejčastěji po zvýšení tlaku, výměně měchů nebo při
změně intonace (v pozdějších obdobích byl ve varhanách používán již vyšší tlak 70 až 90 mm
vodního sloupce, 686 Pa až 882 Pa). Z výsledků restaurátorských a dokumentačních průzkumů
historických varhan v českých zemích vyplývá, že výřez byl nejčastěji zvyšován přibližně
o 1/3 původní výšky. Na bocích labia jsou většinou patrné stopy po vyříznutí materiálu, ze
kterých lze původní polohu hrany horního rtu určit. Objektivně bylo prokázáno [Koukal, P.,
Otčenášek, Z.: Problematika restaurovaní zvuku varhan, ISBN: 978-80-906167-8-3, AMU, Praha
2017; Otčenášek, Z., Koukal, P., Švejda, M., Moravec, O., Dlask, P.: Změna zvuku kovové
píšťaly barokního typu technologií změny výšky labiového výřezu, MARC-Technologický list
čís. 65, MARC HAMU, Praha 2014], že autentické zvukové vyznění, které píšťala měla před
nepůvodním zásahem, je možné plně obnovit restaurátorským postupem, při kterém se obnoví
původní výška labiového výřezu a původní tlak. Postup spočívá v remodelaci horního rtu lábia
(opětném snížení výřezu doplněním chybějící vyříznuté části) a ve snížení tlaku ve vzduchovém
systému varhan.
Dříve se při opravách varhan píšťaly s nepůvodně vyřezanými labii buď ponechávaly beze změn,
nebo docházelo k jejich odstranění a nahrazení nově vyrobenými replikami. V rámci varhanní
památkové péče jsou realizovány technologické a akustické výzkumy (např. projekt
DG18P020VV014 „Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku
a komplexní hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kulturního
dědictví v ČR“ programu MKČR NAKI II), které u historických varhan (památek se zvukovou
hodnotou) prokazují potřebnost v maximální míře uchovat původní píšťaly pro jejich autenticitu
a nenahraditelné zvukotvorné vlastnosti. Jelikož nepůvodní zvýšení výřezu horního rtu labia
zásadně mění zvuk píšťaly i charakter nasazení tónu, je nyní remodelování původního výřezu již
prioritou při restaurování varhan do původní podoby.
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Remodelování horního rtu labia u dřevěných varhanních píšťal spočívá v doplnění chybějícího
horního rtu vhodným materiálem (obvykle speciální epoxidovou pryskyřicí). Aby mohl být
materiál nanesen přesně do roviny vnitřní plochy přední stěny píšťaly, což je z hlediska obnovy
funkce píšťaly nezbytné, musí na tuto plochu těsně přiléhat vhodná podložka, která materiál do
jeho vytvrdnutí ponese (remodelovací forma). K vytvoření nové horní hrany v původní poloze je
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nutné určit kam doplňovaný materiál má zasahovat. Vhodná forma by proto měla mít po celé
šířce labia tvar písmene L, jehož jedno rameno slouží jako vymezení nové polohy doplněné hrany
horního rtu a druhé vytváří rovnou plochu, ve které pokračuje rovina vnitřní části horního rtu
labia, které má být remodelováno.
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Ve varhanách se nachází velké množství píšťal (obvykle více než 1000). Varhanáři, kteří varhany
vytvářejí, přizpůsobují menzuraci jednotlivých píšťal (poměr délky píšťaly k vnitřnímu průřezu
a poměr šířky a výšky výřezu labia) jak výšce tónu, tak typu rejstříku, akustickým vlastnostem
prostoru i zvyklostmi varhanáře, takže se jejich rozměry velmi liší (šířka ani výška výřezu labia
není stejná ani pro stejné výšky tónů). Rozměry formy pro remodelaci proto nemohou být pro
jednotlivé píšťaly ani různé varhany stejné. Výroba dostatečně pevné, stabilní a samonosné formy
na míru každé píšťale by byla neúměrně pracná a drahá. Vhodná, univerzálně proměnná forma
doposud nebyla k dispozici.
Dále popsané řešení využívá pro každou píšťalu jednorázově vytvořenou remodelovací formu
vystřiženou na míru konkrétního labia běžnými nůžkami ze silnější potravinářské hliníkové fólie,
přičemž tato relativně málo pevná, nesamonosná forma je nesena stabilním, univerzálně šířkově
nastavitelným přípravkem, který samonosně vyplní celou šířku labia. Přípravek s remodelovací
formou, kterou lze takto snadno přizpůsobit skutečným rozměrům píšťaly, je tak použitelný jak
pro píšťaly s různou výškou tónu, tak s různou šířkou a výškou labia.
Podstata technického řešení
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Přípravek pro remodelaci horního rtu labia dřevěné retné varhanní píšťaly je tvořen nosnou
konstrukcí, která se skládá nejméně ze dvou lamel zakončených rameny tvaru písmene L, na
nichž je položena jednorázová vystřižená podložka (remodelovací forma). Z hlediska funkce
nezáleží na tom, zda je L rameno součástí lamely (vyrobené společně z jednoho kusu materiálu)
nebo je rameno k lamele vhodným způsobem připevněno. Jednotlivé lamely mají dva kluzné
otvory, kterými bez vůle, ale kluzně procházejí vodící tyče. Základní šíři nosné konstrukce
přípravku je možné hrubě měnit zvyšováním počtu lamel nasunutých na vodící tyče a jemně
šířkově zvětšovat rozšiřováním odstupu krajní lamely od její nejbližší sousední lamely
zašroubováním distančního šroubu. Šroubováním se rozepřou L ramena krajních lamel mezi
boční stěny píšťaly, které vymezují šířku labia. Píšťala při tom leží vodorovně na své zadní stěně
s labiem směrem nahoru. Před rozepřením nosné konstrukce je na L ramena položena
remodelovací forma vymezující prostor pro doplnění materiálu, která byla na šířku konkrétního
labia jednoúčelově odstřižena z role přiměřeně silné hliníkové folie používané v potravinářství
(tloušťka cca 0,2 mm, např. silnější Alobal) a následně vytvarovaná do tvaru písmene L, jehož
šířka je rovna šířce labia. Rozepření nosné konstrukce s vloženou remodelovací formou v labiu
musí být provedeno tak, aby L rameno nosné konstrukce udržovalo vodorovnou část
remodelovací formy přitisknutou na vnitřní části horního rtu (vodorovná část remodelovací formy
musí být pokračováním roviny tvořící vnitřní plochu přední stěny uvnitř píšťaly) a svislou část
remodelovací formy udržovalo v místech, kde se po doplnění materiálu má nacházet hrana
remodelovaného horního rtu.

45

50

Materiál pro výrobu jednotlivých lamel není kritický. Musí být tuhý a pevný, aby se lamely
a jejich ramena neprohýbaly při posouvání a upevňování nebo při nanášení remodelovacího
materiálu do remodelovací formy. Materiál L ramen musí být izotropní ve všech 3 směrech
(přírodní dřevo se strukturou let není dostatečně izotropní, došlo by k jeho rozlomení při zvýšení
tlaku při rozevírání mezi boční stěny labia). Jako vhodný se jeví pertinax, ocel, dural apod.
(u větších rozměrů i překližka). Na kluzné vodicí tyče je vhodná hladká ocel. Vodicí otvory
mohou být pro zvýšení lehkosti posunů a snížení vůle v otvorech vyloženy pouzdrem, např. ze
silonu, mosazi apod.
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Objasnění výkresů
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Na obr. 1 je znázorněný přípravek pro remodalaci horního rtu dřevěných labiálních varhanních
píšťal, který se skládá z lamel s L ramenem a kluznými otvory, vodicích tyčí, na které jsou
lamely bez vůle, ale kluzně nasunuty, distančního šroubu, jenž vymezuje vzdálenost krajní
lamely od sousední lamely, a remodelovací formy tvaru L, jejíž jedna část vymezuje polohu
hrany, kam až má být horní ret doplněn a druhá část tvoří podložku vymezující rovinu horního
rtu z vnitřní strany píšťaly
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Příklad uskutečnění technického řešení
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Příklad provedení přípravku je znázorněný na obr. 1. Nosnou konstrukci tvoří identické lamely 1,
nasunuté na vodící tyče 3. Přípravek tvoří nejméně dvě lamely 1. Každá lamela 1 je na jedné
straně pevně spojena s ramenem 2 tvaru písmene L, jehož část 2a má délku větší než je součet
tloušťky předkrývky a přední stěny píšťaly a část 2b má délku nejméně o 1/2 větší než je
chybějící remodelovaná výška horního rtu. Podle šíře remodelovaného horního rtu labia je počet
lamel 1 zvyšován nasouváním dalších lamel 1 na vodící tyče 3 z opačné strany, než se na krajní
lamele 1 nachází distanční šroub 5, tak, aby se šířky vedle sebe seskupených ramen 2b všech
použitých lamel 1 do šíře labia ještě vešly, ale mezera, kterou pak vymezí distanční šroub 5, byla
co nejmenší. Každá lamela i má dva kluzné otvory 4, kterými bez vůle, ale kluzně procházejí
hladké vodící tyče 3. Distanční šroub 5 se nachází v krajní lamele 1 a na její vnitřní stranu
prochází závitovým otvorem 6. Na ramena 2b všech použitých lamel 1 je položena remodelovací
forma 7 pro každou píšťalu jednorázově vystřižená z hliníkové folie. Vystřižená hliníková fólie
má tvar obdélníku jehož jeden rozměr je dán šířkou konkrétního labia píšťaly a druhý rozměr je
dvojnásobkem chybějící remodelované výšky horního rtu. Z vystřiženého obdélníku
remodelovací forma 7 vznikne ohnutím hliníkové folie v pravém úhlu do tvaru písmene L tak,
aby šířka formy byla rovna šířce labia a délka části 7a byla rovna 1/2 chybějící remodelované
výšky horního rtu. Remodelovací forma 7 je umístěna svou částí 7b na ramena 2b všech
použitých lamel 1 tak, aby se její část 7a dotýkala částí ramen 2a všech použitých lamel 1 (na
obr. 1 je umístění remodelovací formy 7 symbolicky vyznačeno šipkou).
NÁROKY NA OCHRANU
1. Přípravek pro remodelaci horního rtu dřevěných labiálních varhanních píšťal vyznačující se
tím, že adekvátně k šíři labia píšťaly, jejíž horní ret má být remodelován, jeho nosnou konstrukci
tvoří dvě a více lamel (1) s ramenem (2) tvaru písmene L, přičemž všechny lamely (1) jsou bez
vůle, ale kluzně nasunuté svými kluznými otvory (4) na vodící tyče (3), a že jeho remodelovací
formu (7) tvoří hliníková folie tvaru L, jejíž část (7a) vymezuje polohu hrany, kam až má být
horní ret doplněn materiálem, a část (7b) je podložkou pro vymezení roviny horního rtu z vnitřní
strany píšťaly.
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2. Přípravek podle nároku 1, vyznačující se tím, že rozepření ramen (2) mezi boční stěny labia
píšťaly je provedeno zašroubováním distančního šroubu (5) v závitovém otvoru (6).
1 výkres

-3-

CZ 32772 U1

Obr. 1
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