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ORGANOLOGICKÁ ZPRÁVA – VARHANY BÝVALÉHO 

EVANGELICKÉHO KOSTELA V HLUČÍNĚ 
 

Na základě průzkumu uložených varhanních dílů ve skladu Města Hlučína, které pocházejí 

z varhan původně postavených pro evangelický kostel, podávám tuto zprávu o stavu tohoto 

torsálně dochovaného nástroje.1 

 

Varhany postavil v roce 1862 vratislavský varhanář Otto Müller, jak vysvítá z níže vyobrazeného 

výřezu z knihy BÜRGEMEISTER, Ludwig: Der Orgelbau in Schlesien, Frankfurt am Main 1973, s. 233. 

Varhany měly sedm rejstříků, mechanickou trakturu a zásuvkové vzdušnice. Rok 1862 je i rokem 

stavby hlučínského evangelického kostela. Pravděpodobně po r. 1945 byly varhany poničeny, v r. 

1996 byla stavba rekonstruována pro kulturní účely. Nejspíše v souvislosti s rekonstrukcí byly 

varhany demontovány z kůru, ozářeny proti dřevokaznému hmyzu a uloženy v bednách. Bedny 

samotné jsou identické s těmi, které používala krnovská firma Rieger-Kloss, tudíž se nabízí 

domněnka, že tuto demontáž provedla zmíněná krnovská varhanářská továrna.  

 

 
Heslo z citované knihy L. Bürgemeistera, Der Orgelbau in Schlesien. 

 

 

 

                                                 
1 Vypracováno v měsících říjnu a listopadu 2017 na základě dokumentace provedené v srpnu t.r. autorem spolu 
s varhanáři Petrem Drastíkem z Pusté Polomi a Martinem Stonišem z Opavy-Vávrovic. 
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 POPIS VARHAN 

Varhany jsou složeny v několika bednách, nicméně nejsou kompletní a s největší 

pravděpodobností při demontáži v 90. letech 20. století již kompletní nebyly. Velkým problémem 

je letité napadení dřevokazným hmyzem. Pravděpodobná dispozice: I.man: C-d1,  Principal 8´,. 

Flöt major 8´, Salicet 8´, Principal 4´, Rauschquint 2x; pedál C-c1, Subbas 16´ Dulcian 8´. 

 

SKŘÍŇ: Jedná se o dvouosou varhanní skříň pojednanou fládrem, o půdorysu circa 175x241 cm 

s bočním stolem, což je řešení používané s velkou oblibou v českém a zvláště v pruském Slezsku 

poloviny 19. století. Píšťalová pole ukončené půlkruhovým obloukem, celkový styl možno 

odhadnout na neorománský, skříň nebyla z beden kompletně vytažena, nicméně se zdá, že nebyla 

zdobena ornamenty s výjimkou několika ozdobných lišt (obdobně je to u nástroje O. Müllera 

v evangelickém kostele v Stroužné, Pstrazna). Fotografie varhan na místě nebyla prozatím 

objevena, byť je pravděpodobné, že vzhledem k nedávné demontáži varhany mohly být 

nasnímány.  

 
části skříně – prospektový oblouk a hrací stůl 

  

HRACÍ STŮL: umístěný na boční straně. Zachována část mechaniky, pedálová klaviatura, jeden 

kousek manuálové klávesy bez potahu, 8 manubrií, z toho 5 s popisem (manuálové rejstříky 

černé, pedálové modré). Pedálnice dubová, víceméně kompletní, manubria z tisového dřeva. Na 

základě vzpomínky varhanáře Ivana Boka z Krnova si pisatel vybavuje, že ve skladě firmy Rieger 

Kloss někdy okolo roku 1999 se nacházela manuálová klaviatura a píšťaly, které s velkou 

pravděpodobností byly právě z hlučínských varhan, tato klaviatura však nyní nalezena nebyla.  
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manubria  

 

 
detail tvaru manubria a jediný nalezený zbytek klávesy na perník prožrané červotočem 
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pedálnice 

 

 
detail manubria manuálového smykavého hlasu Salicetu 8´ 

 

VZDUŠNICE manuálová je velmi nezvyklé konstrukce s horní plochou bez mřížin, ventily 

upevněné na mosazných osách, rám dubový. Rozměry man. vzdušnice: 205 x 46 x 19 cm. Ventily 

dvakráte okoženy, průměry vrtání se neliší pro jednotlivé rejstříky. Lůžka zásuvek neokoženy, 

naproti tomu jsou okoženy bílou jirchou zásuvky. Počet tónů 51, což odpovídá tónovému 
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rozsahu C–d3 s chromatickou velkou oktávou. Manuálová vzdušnice v dobře restaurovatelném 

stavu díky použití dubového materiálu a velmi vysoké kvalitě zhotovení.  

Vzdušnice pedálu velmi těžce stižena napadením červotočem, zhotovena z měkkého jehličnatého 

dřeva, zásuvky dubové. Počet tónů 25 (C–c1). 

 
detail vzdušnice pedálu 

 

 
vzdušnice manuálu – ventilová komora 

 



6 
 

 
vzdušnice manuálu s dubovými pojezdy pro okožené zásuvky, viditelný i štítek na věšáku O.M. No. 20, 

Station Annaberg (Wilhelmsbahn) 

 

TRAKTURA je značně nekompletní, dochována hřídelová deska pedálové spojky, úhelníková lišta 

pro pedál, úhelníkové břevno s dřevěnými oblými úhelníky pro manuál. Zjevné je velmi časté 

použití železných drátů namísto abstraktů, což je pro 19. století progresivní, nicméně vzhledem 

k teplotní roztažnosti železa ne tak dobré řešení jako konzervativní a dodnes používané řešení 

pomocí dřevěných abstraktů.  

 
hřídelnice spojky 
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detail nejspíše tónové traktury pedálu 

 

PÍŠŤALY jsou zachovány torsálně. Zatímco dřevěné píšťaly pedálu – a to krytý Subbass 16´a 

otevřený kónický hlas Dulcian 8´jsou zachovány téměř v úplnosti, tak v manuále je dochováno 

píšťal daleko méně. Bylo napočítáno 2 x 12 píšťal hluboké oktávy a dále 22 menších píšťal Flaut 

major, a 38 kovových píšťal v různém stadiu destrukce a deformace. Taktéž dřevěné píšťaly jsou 

destruovány a to červotočem (zejména Dulcian 8´).  

 
dřevěné píšťaly Flöt major 8´ 
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píšťaly Dulcian 8´ v pedálu, kompletní, ale těžce poškozeno červotočem 

VZDUCHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – je tvořeno zásobníkovým měchem s klínovým foukačem 

z jehličnatého dřeva o půdorysu 76 x 170 cm. Měch v opravitelném stavu. Ventilátor nebyl 

nalezen.  

 
měch ve vytažené poloze 
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páka měchu pro jeho ruční čerpání 

 

 
měch  
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 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ: 

Jedná se o regionálně zajímavé varhany, neboť je postavil vratislavský varhanář Müller v 60. 

letech 19. století, od něho se žádný jiný nástroj na území ČR nezachoval. Dokládá činnost 

pruských varhanářů na území Hlučínska v období 19. století. Bohužel jeho stav byl podle všech 

indicií nedobrý již před renovací samotného evangelického hlučínského kostela, je namístě se 

domnívat, že píšťalový fond byl již z nemalé části rozkraden v průběhu 20. století, k velkým 

problémům patří i značné napadení dřevěných částí červotočem. Dle sdělení místních byl nástroj 

před uložením ozářen proti dřevokaznému hmyzu, absence výrazných homolek požerků od 

červotoče na částech nástroje tuto skutečnostnost potvrzuje. Současný stav je tak pouhé torzo 

v nedobrém stavu organologicky zajímavého nástroje. Bohužel vlastník nedisponuje dle sdělení 

žádnou dokumentací varhan před a po demontáži. Nedá se vyloučit, že tato dokumentace 

nemohla být vypracována firmou Rieger-Kloss při demontáži, současná situace fyzicky již 

zanikající firmy neskýtá velké naděje na nalezení případné dokumentace.   

V zásadě existuje několik logických variant řešení: 

I. Ponechání nástroje tak, jak je na stávajícím umístění, což znamená nulovou finanční zátěž 

pro město Hlučín, s tím, že bedny zabírají určitý prostor vyřešení problému se odsune na 

neurčito. 

II. Podrobná dokumentace nástroje (změření rozměrů relevantních částí – zejména píšťal) a 

roztřídění částí varhan na ty díly, které by bylo možné presentovat v hlučínském muzeu a 

na případné díly, které by snad našly své uplatnění v jiném nástroji (Subbass 16´ se zdá po 

restaurování použitelný, hodnotu má i manuálová vzdušnice zbytek píšťal – u nich je však 

budoucí upotřebení složitější). Výhodou jsou minimální náklady pro město Hlučín, které 

by víceméně platilo pouze dokumentaci a transfer relevantních částí do muzea, na druhou 

stranu součástky, které by nechtělo ani muzeum, ani by se nedaly umístit v diecézním 

depozitu, by byly pravděpodobně zničeny. 

III. Je možné oslovit polské organology, zda by o toto torso neměly zájem „en bloc“, což by 

pro město mělo nulové finanční náklady, na druhou stranu je tato varianta ne zcela 

pravděpodobná, ale případným oslovením by žádná újma nevznikla.  

IV. Rekonstrukce tohoto torsa do hratelné a presentovatelné podoby nejspíše zpět na kruchtu 

evangelického kostela spojená s restaurováním použitelných částí (skříň, vzdušnice 

hlavního stroje, píšťaly pedálu a část manuálu, dochovaných pár částí traktury, měch) 

Výhodou je záchrana nástroje a jeho oživení (případně jistý vklad do prostoru, kde by 

varhany byly umístěny), nevýhoda je nemalá finanční náročnost akce (hrubým odhadem 

přesahující částku jeden milion korun – pro přesnější odhad nutno nacenění varhanářem). 

Jako vzor nezachovaných částí by mohly sloužit i dochované a funkční varhany 

evangelického kostela O. Müllera v Stroužné, Straußeney v Polsku – v ještě nenaladěném 

stavu viz: https://www.youtube.com/watch?v=iZ4RX63UUM4 

 

Přeji vše dobré 

 

     Jiří Krátký 

     organolog diecéze ostravsko-opavské 

     jkratky@doo.cz 

     tel.. 732 598 876 

 


