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zvýšen při nepůvodních intonačních zásazích. Přípravek slouží k vytvoření stabilního
podkladu pro nanesení materiálu doplňujícího vyříznuté části horního rtu umožňující
jeho remodelaci do podoby, jak píšťaly původně byly konstruovány (obvykle v době
baroka) než byly změněny při romantizujících přestavbách nástroje. Přípravek je
samonosný a lze jeho šířku přizpůsobit šířce remodelovaného labia (menzuře
píšťaly). Přípravek je pomůcka pro restaurátorský postup, který umožňuje návrat
varhan k dobovému zvuku před nepůvodními zásahy.
Abstract: The functional sample of the tool serves to decrease the height of the
labial cut in the wooden labial pipes of historical organs, where the cut was increased
by non-original intonation interventions. The tool forms a stable underlay for the
application of a material to fill the cut-out portion of the upper lip, allowing its
remodeling to the originally designed form which the pipes had (usually in the
Baroque era) before they were changed during the romantic reconstructions of the
instruments. The tool is self-supporting and it’s width can be adapted to fit with the
remodeled labium (diameter of the pipe). The tool is an aid for the restoration
process, which allows to return the organ to it’s original sound.
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Inovační aspekty:
Dříve se při restaurování historických varhan píšťaly s
nepůvodně vyřezanými labii buď ponechávaly bez změn nebo docházelo k jejich
odstranění a nahrazení nově vyrobenými replikami (v současné době již
neodůvodnitelný zásah do historické památky). K remodelaci chybějícího horního rtu
speciální pryskyřicí byly zkoušeny formy z nerezového plechu. Pro praktické
používání však bylo nutné mít takovýchto forem celou sadu s různou šířkou a použít
tu nejširší, která se do dané šířky výřezu píšťaly vešla. Krok, se kterým se mění šířka
těchto forem, a nerovnosti u konkrétní doplňované píšťaly však způsobovaly u okrajů

labia netěsnosti. Prezentovaný funkční vzorek přípravku je univerzálně nastavitelný
na libovolnou šířku labia a na něj položená forma je nově vystřižena z hliníkové folie
na přesný rozměr konkrétní píšťaly, takže netěsnosti nenastávají.
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kterém bylo objektivně prokázáno, že zvuk, který píšťala měla před nepůvodním
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původní výška labiového výřezu a tlak [Koukal, P., Otčenášek, Z.: Problematika
restaurování zvuku varhan, ISBN: 978-80-906167-8-3, AMU, Praha 2017]. Přípravek
je univerzálně použitelný jak u píšťal s různou výškou, tak i s různou barvou tónů,
které velmi liší svými rozměry (menzuraci),.
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Příloha technologického listu č. 87/18
1 Úvod
Jedním z nejdůležitějších intonačních parametrů, které ovlivňují zvuk 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 - 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). V pozdějších
obdobích byl ve varhanách používán již vyšší tlak (70 - 90 mm vodního sloupce, 686 Pa až
882 Pa).
Zvýšení tlaku vzduchu v průlince píšťaly, zůstane-li zachován výřez, znamená, že částice
vzduchu tryskající z průlinky (vzduchový jazýček) se pohybují rychleji a méně se rozptylují
do strany. Silové působení akustického tlaku v dolní části úst uvnitř píšťaly (působení
stojatých vln vytvořených rezonancemi vzdušného sloupce uvnitř těla píšťaly [1]) tak
ovlivňuje směr, kam jazýček tryská, výrazněji, než by tomu bylo při menších rychlostech. Po
zvýšení tlaku se proto ve zvuku začnou vyskytovat šumové příměsi (syčení) a zvýší se počet i
amplitudy vyšších harmonických složek (zvuk se stává světlým až ostrým, případně dochází i
k přefuku). Při zvýšení výřezu dojde k prodloužení dráhy částic na cestě k hornímu rtu.
Částice vzduchu se postupně směrem od průlinky více zpomalují a relativně úzký proud se
také s větší vzdáleností od průlinky více rozptyluje a odchyluje do stran (prodloužení a
zpomalení horního konce vzdušného jazýčku). Odchylování dráhy těchto pomaleji a
rozptýleněji proudících částic v jazýčku od přímého směru působením periodických změn
akustického tlaku v dolní části úst uvnitř píšťaly je menší. Jazýček se tak méně vychyluje ven
či dovnitř a toto překmitnutí ze stavu ven a dovnitř (nebo naopak) je v čase plynulejší
(prosmýknutí jazýčku pod horním rtem labia je tak méně prudké, rychlost pohybu jazýčku má
více sinusový charakter [1]). Při zvýšení výřezu proto dojde k poklesu amplitud vyšších
harmonických ve spektru (zvuk se stává tmavším). Mají-li být zachovány amplitudy vyšších
harmonických, musí být společně se zvýšením tlaku zvýšen i výřez (a opačně).
Popsanou závislost počtu vyšších harmonických na hodnotách tlaku ve vzduchovém
systému a na výšce výřezu ukazuje Obr. 1. (převzato z [1]).

Obr. 1 Počet harmonických v závislosti na výšce výřezu a tlaku ve vzduchovém systému
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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. Z výsledků restaurátorských a dokumentačních
průzkumů historických varhan v českých zemích vyplývá, že výřez byl nejčastěji zvyšován
přibližně o 1/3 původní výšky, což odpovídá zvýšení původního tlaku z období baroka z 50 až
60 mm vodního sloupce na hodnotu 70 až 90 mm vodního sloupce.
Objektivně bylo prokázáno [2,3], 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 tlak. Postup spočívá v remodelaci horního rtu lábia
(opětném snížení výřezu doplněním chybějící vyříznuté části) a snížení tlaku. Tímto
způsobem dojde k obnovení rychlosti odpovídající „přirozené výšce labia“ a k návratu
amplitud vyšších harmonických na původní úroveň, kterou píšťala měla v době svého vzniku.
Nejen rozměry labiového výřezu, ale i tvar, mechanické provedení a materiál horního
rtu úst píšťaly výrazně ovlivňují výsledný zvuk. Jakýkoliv restaurátorský zásah tak musí být
co nejcitlivější a minimálně invazívní. Zásadním problémem je tak způsob doplnění
materiálů, které remodelují původní tvar a výšku horního rtu. Dříve se při opravách varhan
píšťaly s nepůvodně vyřezanými labii buď ponechávaly bez změn, nebo docházelo k jejich
odstranění a nahrazení nově vyrobenými replikami. Teprve v posledních letech se v rámci
varhanní památkové péče ve spolupráci s varhanáři - restaurátory prosazuje snaha uchovat
původní píšťaly pro jejich autenticitu a nenahraditelné zvukotvorné vlastnosti a narušená
místa restaurovat novými metodami, technologiemi a materiály. Aby byl tento přístup v praxi
realizovatelný, jsou v rámci výzkumu vyvíjeny a ověřovány nové postupy, prostředky a
technologie, které splňují akustická i památkářská hlediska a zároveň usnadňují a zkvalitňují
práci varhanářů - restaurátorů. Mezi prostředky usnadňující restaurátorskou praxi patří i
pomocné přípravky. Přípravek pro adekvátní remodelaci nepůvodních vyřezaných labií musí
splňovat minimálně tři praktické požadavky:
a) dostatečnou proměnlivost rozměrů s ohledem na proměnlivou šířku labiových výřezů (v
souvislosti s proměnlivou šířkou samotných těl píšťal);
b) možnost odpovídající fixace v ústech píšťaly tak, aby nedošlo ke změnám nebo narušení
píšťaly
c) opakovatelné použití a dlouhodobou stálost vlastností.

2 Snižování výřezů horních labií dřevěných píšťal
Při restaurování dřevěných varhanních píšťal se setkáváme s nepůvodně zvýšenými rty
píšťal poměrně často. Obdobně jako u cínových píšťal byl důvodem těchto zásahů odlišný
dobový vkus a názor na zvuk varhan související s hudebním romantismem i změna funkce
nástroje po cecilských reformách, kterými byly varhany degradovány na nástroj sloužící k
doprovodu lidového zpěvu. Důležitou úlohu hrálo rovněž zvyšování tlaku vzduchu související
mimo jiné s pneumatickou trakturou, k jejímuž masivnímu užívání došlo koncem
devatenáctého století. Tlaková i výpustková pneumatická soustava vyžaduje totiž ke své
spolehlivé funkci podstatně vyšší tlak, než byl v našich zemích obvyklý v dobách dřívějších.
Zvýšení výřezu horního rtu labia zásadně mění zvuk píšťaly i charakter nasazení tónu.
Při restaurování varhan do původní podoby by proto mělo být vždy prioritou obnovení
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původního výřezu. K tomu je ovšem nutno tuto původní výšku výřezů znát, jelikož její
stanovení je záležitostí nanejvýš delikátní. Tomuto památkově významnému rozhodnutí se lze
vyhnout u varhan, kde původní stavy zvýšením výřezu změnil sám stavitel varhan (za těchto
okolností to lze považovat za autorův varhanářský záměr). Ale jinak musí být rozhodnuto na
základě velmi důkladného rozboru a rozhodnutí musí být podrobně zdůvodněno
v památkovém restaurátorském záměru. Varhanářem – restaurátorem musí být prováděno
výhradně po zvážení všech pro a proti ve shodě s odborníky památkové péče (není možné se
povyšovat nad rozhodnutí předchozích mistrů varhanářů a bez ohledu na celkovou situaci
v daných varhanách prosazovat obnovu původních výřezů).
Remodelování horního rtu labia u dřevěných varhanních píšťal spočívá v doplnění
chybějícího materiálu speciální epoxidovou pryskyřicí. Aby mohla být pryskyřice nanesena
přesně do roviny vnitřní plochy přední stěny píšťaly, což je z hlediska jejího fungování věc
naprosto zásadní, musí na tuto plochu těsně přiléhat remodelovací forma ve tvaru zalomeného
písmene L, jejíž jedno rameno, které vystupuje z píšťaly, určuje polohu hrany horního rtu a
druhé, které je zasunuto pod horní ret, zespodu vytváří rovnou plochu, ve které pokračuje
rovina vnitřní části horního rtu labia, které má být remodelováno.
Dřevěná píšťala varhan má délku danou výškou tónu. Menzurace píšťaly (poměr její
délky k vnitřnímu průřezu a šířky a výšky výřezu labia) je dána typem rejstříku, akustickými
vlastnostmi prostoru a zvyklostmi daného varhanáře. Šířka ani výška výřezu labia tak není
stejná ani pro stejné výšky tónů. Přípravek na doplnění horního rtu proto musí být
nastavitelný a přizpůsobitelný konkrétní výšce tónu a menzuraci dané píšťaly.
V současnosti se jako podklad pro doplnění pryskyřice a remodelaci chybějícího
horního rtu používala forma z nerezového plechu o síle cca 0,3 mm. Pro praktické používání
bylo nutné mít takovýchto forem s různou šířkou celou sadu a použít vždy pokud možno tu
nejširší, která se do dané šířky výřezu píšťaly vešla. Šířkový krok série těchto forem a
konkrétní provedení dané doplňované píšťaly však způsobovaly problémy, jelikož plechová
forma musí být na vnitřní stěnu píšťaly přimáčknuta těsně, ale klih vyteklý ze spojů stěn
v rozích horního rtu labia nebo nutnost použití formy s šířkou ze sady nejbližší nižší, než je
skutečná šířka píšťaly, vytvářely místa, kdy forma nepřiléhala ke stěně těsně.
Pro upevnění formy sloužila v malé píšťale vata napěchovaná mezi formu a zadní
stěnu píšťaly. U větších píšťal byly podobným způsobem použity útržky molitanu. U ještě
větších píšťal byl molitan doplněn distančním dřevěným špalíkem o cca 10 milimetrů
menším, než hloubka píšťaly.
Přilnutí pryskyřice na formu je možné zabránit jejím potažením tenkou lepicí páskou
nebo potřením tekutým separátorem.

3 Přípravek na remodelaci výřezu dřevěné varhanní píšťaly
Potřebu velkého množství různě širokých nerezových forem a netěsnosti, které tak
vznikaly, odstranil šířkově nastavitelný přípravek, jehož funkční vzorek je prezentován
v tomto technologickém listu.
Přípravek se skládá z nosné konstrukce nejméně dvou lamel, které přecházejí do
ramen tvaru písmene L (viz Obr. 2 a 3). Na tyto L ramena je pak položena hliníková L
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remodelovací forma (viz Obr. 4) z přiměřeně silné hliníkové folie používané v potravinářství
(tloušťka cca 0,2 mm, např. silnější Alobal), která je na míru konkrétního labia jednoúčelově
odstřižena z role, ve které je fólie dodávána. Lamely přípravku jsou šířkově nastavitelné.
Základní šíře se mění zvyšováním počtu lamel nasunutých na vodící kluzné tyče a jemně se
šířkově dostavuje zvětšením odstupu krajní lamely od jí nejbližší sousední posunutím pomocí
šroubu. Doporučené rozměry lamely a L ramena a doporučený počet lamel vhodný pro
určitou šířku labia jsou pro obvyklé rozměry píšťal uvedeny v Tabulce 1. (neuvedené rozměry
jsou volitelné dle potřeb). Pro píšťaly, které se vyznačují specifickou konstrukcí (neobvyklé
tloušťky přední stěny a předkrývky, hloubka píšťaly vzhledem k šířce labia apod.), je nutné
rozměry patřičně upravit.

Obr. 2 Schematický náčrt jedné lamely s L ramenem přípravku k remodelaci labia

Tabulka 1: Doporučené rozměry lamel pro danou šířku labia
Doporučené rozměry pro danou šířku labia [mm]
š (šířka
n (počet
labia)
lamel)
A
B
C
D
E
10
20
40
80

2-3
2-4
3-5
5-10

5
8
12
15

10
20
50
100

3
5
8
12

4

35
50
70
100

10
15
22
25

F
3
5
8
12

Obr. 3 Schematický náčrt dvou lamel na vodících kluzných tyčích

Obr. 4 Schematický náčrt tří lamel na vodících kluzných tyčích (šedě) se šroubem jemně
vymezujícím šířku přípravku v labiu (tmavě modře) a s remodelovací formou pro remodelování horního rtu
(světle modře) umístěnou na L ramenech
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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 aplikaci pryskyřice.
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 (viz uvedený příklad), ocel, dural, apod. (u větších
rozměrů i překližka). Na vodicí kluzné tyče je vhodná ocel. Vodicí otvory mohou být pro
zvýšení hladkosti posunů a snížení vůle v otvorech vyloženy např. pouzdrem se silonu,
mosazi, apod.
Univerzálnost použití přípravku pro různě menzurované píšťaly je dána výškou výřezu
labia, která se u píšťaly vytvoří po doplnění horního rtu pryskyřicí. Aby bylo možné přípravek
po vytvrdnutí pryskyřice z otvoru labia vyjmout, délka B (viz Obr. 1) spodní části ramene L,
které je zasunuté z vnitřní strany píšťaly pod horní ret, nemůže přesáhnout hloubku píšťaly
(od vnitřní hrany horního rtu k zadní stěně). Toto hledisko je kritické zejména u píšťal
s výřezem, jehož výška by byla po remodelaci srovnatelná s rozměrem C (u větších píšťal
s většími výřezy může být B rozměr větší, jelikož lze vysouvat spodní část L ramene šikmo
tak, jak to dovolí výška předkrývky vzhledem k hraně remodelovaného horního rtu).
U píšťal s běžnou menzurací přípravek obvykle vyhovuje doporučeným rozměrům od
základní šířky dané šířkou dvou lamel (2 x rozměr A, viz Obr. 3) do dvojnásobku (až
trojnásobku) této základní šířky (doporučené rozměry přípravku jsou v Tabulce 1 uvedeny pro
šířky výřezu 10 až 20 mm, 20 až 40 mm, 40 až 80 mm, 80 až 160 mm). Na rozměr šířky labia
dané píšťaly je vhodné použít takový počet lamel, aby bylo možné ramena zasunout, ale
mezera ke stěně byla nejmenší (počet lamel n = š/A, zaokrouhleno na celé číslo dolů, příklad
pro n = 3 s remodelovací formou v pracovní poloze na L ramenech viz Ob.4).
Přípravek, po odpovídajícím zvětšení, lze použít i u ještě větších šířek labia než uvádí
Tabulka 1, ale u takto velkých rozměrů lze použít i klasické truhlářské svěrky a podkládat
formu v remodelované části např. odřezky dřeva.
Rozepřením přípravku mezi boční stěny je přípravek dostatečně samonosný. V případě
poškozené píšťaly (její stěny nejsou rovnoběžné, jsou prohnuté, apod.) je pro zvýšení jeho
stability při manipulaci s pryskyřicí možné přípravek z vnitřní strany podepřít vatou či
molitanem nebo píšťalu se zasunutým přípravkem vodorovně položit na patřičně dlouhý,
vodorovně upevněný hranol, který je zasunut do píšťaly skrz otevřený konec a zasahuje až do
prostoru labia, kde podpírá vnitřní část L ramene přípravku. Tíha píšťaly tak přitiskává horní
ret labia k formě položené na L rameni přípravku, jehož spodní okraj je hranolem podepřen.
Po vložení hliníkové formy do přípravku musí její povrch navazovat na vnitřní rovinu
doplňovaného horního rtu a musí zůstat hladký (bez pomačkání a průhybů). Úpravou rozteče
lamel, kterých je použito přiměřeně pro danou šířku labia, lze zaručit, že pryskyřice
nepromáčkne relativně tenkou folii. Forma musí být v místě, kde má končit remodelovaný
horní ret (v místě horní hrany výřezu), ostře ohnuta do pravého úhlu (tvar L). Podle typu
pryskyřice je možné formu přelepit tenkou lepicí páskou nebo potřením tekutým separátorem,
aby se zabránilo přilnutí pryskyřice na folii.
V případě, že byla píšťala v místě horního rtu labia poškozena dřevokazným hmyzem,
je nutné před remodelací poškozené dřevo v těchto místech vhodným způsobem zpevnit, ale
je třeba neupravovat zde otvory po chodbičkách ani povrch, aby se použitá remodelující
pryskyřice s povrchem spojila.
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4 Funkční vzorek přípravku
Dle popisu (viz kap. 3) byl realizován funkční vzorek přípravku. Následující
fotodokumentace ukazuje jeho uchycení v dřevěné varhanní píšťale a upevnění remodelovací
formy, na kterou je pak následně nanesen materiál doplňující chybějící vyříznutou část horního rtu
labia.

Obr. 5 Vkládání přípravku s formou do labia píšťaly

Obr. 6 Umístění remodelovací formy (potravinářský Alobal tloušťky 0,2 mm) na přípravku v labiu
píšťaly
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Obr. 7 Přípravek s remodelovací formou po remodelaci lábia a vysunutí z píšťaly
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