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OPRAVA VARHAN V KOSTELE SV.VALENTINA V PŘÍBOŘE 
 

 
 

 V pondělí 26.2.2018 jsme s panem farářem opět navštívili varhanářskou dílnu a chtěli bychom 
Vás informovat o dalších pracích týkajících se opravy a výstavby nových varhan v kostele 

sv.Valentina v Příboře (v období listopad 2017 - únor 2018) 
 

 
1) Všechny píšťaly cínové i dřevěné jsou již vyrobeny (celkem 1021ks píšťal) 
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2) Chybějící prvky varhanní skříně varhan byly kompletně doplněny a byl dokončen také positiv 

(korpus positivu)  

         
 

3) Byla již dokončena a postavena měchová konstrukce (sestava 3 klínových měchů) 
 

  
 

4) Byly dohodnuty materiály, rozmístění rejstříků a rozměry popisů v návaznosti na 
Staudingerovy nástroje daného období, viděli jsme již návrhy a výkresy půdorysů umístění 
jednotlivých píšťal 
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5) Od německé firmy Ludwig Eisenschmid GmbH již byly obdrženy hotové klaviatury a myslím, 
že se podařilo navrhnout velmi krásné a hlavně vhodné kombinace načervenalého a tvrdého 
dřeva, které se strukturou a barvou téměř shodují s původními barvami. Korpus klaviatur je 
z alpského smrku, rámy klaviatur z dubu, celotónový potah je ze dřeva Jacaranda. Půltóny 
mají korpus z hrušky a kostěný vrchní potah.  
 

      
 

6) V měsíci březnu začnou (v týdnu od 19.3.2018) práce ohledně rozebrání a odvozu stávajícího 
hracího nástroje a také rozebrání podlahy kůru. Termín dokončení obnovy podlahy kůru je 
plánován v průběhu měsíce května 2018. Od června by již započal návoz hotových částí 
nových varhan. Slavnostní žehnání a předání varhan k užívání očekáváme v září 2018. 
 

7) Také bychom Vás chtěli informovat, že je stále možnost přihlásit se k projektu „Adopce 
píšťal“, kdy si případní zájemci mohou adoptovat píšťalu a podpořit finanční částkou toto dílo. 
Ke konci února 2018 bylo adoptováno 848 kusů píšťal, k možné adopci již tedy zbývá jenom 
181 píšťal. Podrobnější informace k „Adopci píšťal“ jsou uvedeny na internetových stránkách 
farnosti: www.farnostpribor.cz;   
 
 
 
Děkujeme všem za Vaši pomoc a podporu.   
 
Martin Monsport / 28.2.2018 

 


