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Lokalizace
Obec: Kněžice
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Objekt: Kostel sv. Jakuba staršího
Vlastník: Římskokatolická farnost Kněžice u Třebíče

Historie nástroje
Koncem 60. let 19. stol. (1869) postavil tento jednomanuálový nástroj s pedálem varhanář 
František Svítil mladší. Je pokračovatelem rodu Svítilů, jejichž nesmazatelný rukopis je 
velice houfně k nalezení právě u nás na Vysočině, neboť pocházeli z Nového Města na 
Moravě.
Kněžické varhany nesou typické znaky svítilovské varhanářské tradice, jsou velice podobné 
- i dispozičně - varhanám v Osové Bítýšce.
Nástroj je situován v ose kostela do jedné skříně stojící za samostatným hracím stolem, 
který umožňuje varhaníkovi pohled do kostelní lodi a přehled o liturgickém dění v 
presbytáři. Prospekt má podobu písmene U - tvoří jej dvě vyšší boční věže (C-Cis strana) s 
menším mezitravé. Vzhledem k výšce kůru a možná i k ceně kovových píšťal začíná 
prospekt kovovou píšťalou "A" Principálu 8´, zbytek velké oktávy směrem dolů pokračuje 
otevřeným dřevěným rejstříkem. Obě boční věže mají prospektové píšťaly ze zinku - 
původní cínové byly s největší pravděpodobností zrekvírovány během 1. světové války.
Původní nožní čerpání vzduchu bylo nahrazeno elektrickým dmychadlem, společně s 
měchem je situováno do věžní místnosti za varhanami. Měch zdá se být původní, vykazuje 
velkou podobnost např. s měchem ve Žďárci, nebo ve výše zmíněné Osové Bítýšce.
Původní pozice nástroje mohla být mírně odlišná od současné, ale neexistují pro to 
zásadnější důkazy, něž jen mírné seříznutí varhanní skříně kvůli stropu kostela. Je možné, že 
nástroj stál původně blíže k zábradlí kůru. Je rovněž pravděpodobné, že se toto zjistí po 
demontáži nástroje.

Koncepce restaurátorských prací
Restaurování by mělo být vedeno snahou o navrácení všech částí stroje i skříně do co možná 
nejpůvodnější podoby - s použitím elektrického ovládání čerpání vzduchu. Vzhledem k 
tomu, že je dílo varhanáře Svítila poměrně dobře prozkoumané, nebude až tak složité 
stanovit směr a míru nahrazování nepůvodních součástí nástroje. Jako vzorové varhany by 
mohly sloužit právě ty z Osové Bítýšky. Jedná se o velice podobnou rejstříkovou dispozici, 
velice podobně ztvárněný prospekt, jen podoba hracího stolu je mírně odlišná.



Rejstříková dispozice podle rozmístění hlasů na vzdušnicích
Manuál C - c3, 49 tónů
Principal 8´ (C-Gis: Lg apert., A-fis1: Zn, g1-c3: Sn; Lg a Sn původní)
Salicional 8´ (C-H: Lg claus., c0-c3: Sn; vše původní)
Octava 4´ (C-c3: Sn; původní)
Quinta 3´ (C-c3: Sn; původní)
Superoctava 2´ (C: Zn, Cis-c3: Sn; Sn původní)
Mixtura 1´ 3x (C-c3: Sn; původní; 2x repet. na cis1 a cis2)
Flauta amab. 4´ (C-c3: Lg apert.; původní)
Flauta basová 8´ (C-H: Lg claus., c0-c3: Lg apert.)

Pedál C - a0 repetující, 12 znějících píšťal
Subbass 16´ (C-H: Lg claus.; původní)
Violonbass 8´ (C-H: Lg apert.; původní)

Tlak vzduchu
Při prohlídce bylo naměřeno 57 mm vodního sloupce - je to u Svítilových nástrojů poměrně 
obvyklá hladina.

Ladění
komorní a1 mělo při 18,5 °C 445 Hz. Po vyrovnání deformací na ústích kovových píšťal 
bude možné zjistit původní výšku a také určitým způsobem i temperaturu Svítilova nástroje. 
Zpravidla se volí jemný italsky orientovaný Valotti.

Klaviatura manuálu
Je možné, že potahy kláves jsou měněné, možná vícekráte. Je známa tradičně používaná 
Svítilova kombinace dřev a jiného organického materiálu, a tak bude i restaurována 
klaviatura na knězických varhanách tam, kde je prohmatání již kritické. Původní jsou 
bočnice manuálu a přední lišta; jejich barvenost bude předmětem průzkumu po demontáži 
do varhanářské dílny.

Klaviatura pedálu
Je nepůvodní. Bude vyrobena nová podle dochovavších se vzorů (např. Osová Bítýška, nebo 
Žďárec...)



Registrační štítky
Zdá se, že jsou původní, i když zprvu budily svou mírně bizarní barevností určité pochyby. 
Bude provedena korekce míst s odloupnutou barvou, fixace barvy (lakem..?) a po 
restaurování hracího stolu pak navrácení štítků na původní místa, pokud byly přesunuty 
jinam kvůli nevhodně volenému vedení dřívější elektroinstalace - na hracím stole je původní 
umístění velice dobře patrné. 

Manubria
Původní, v dobrém stavu, povrch bude vytmelen kde nutno a převoskován.

Vzdušnice, píšťalnice, stoličky
Vše původní. Budou restaurovány klasickými postupy:
- Předpokládá se čištění suchou parou, odstranění kožených prvků za účelem zhotovení 
jejich restaurátorských kopií (kožení ventilů, pojezdů pod zásuvkami, pulpetky)
- Impregnace součástí napadených červotočem ve velké míře bude prováděna ponorem do 
lázně, popř, balením do ochranné fólie (vakuová impregnace)



- Petrifikace v roztoku Solakrylu
- Vysazení příliš napadených kusů, které nebudou moci zaručovat uspokojivou pevnost a 
funkci, novým dřevem stejného druhu a směru let
- Konečné dotmelení výletových otvorů a povrchová konzervace mikrokrystalickým 
voskem
- Osazení píšťalnic Schmidtovými kroužky ze spodní strany - toto těsnění nahrazuje 
náročnější a z restaurátorského hlediska méně vhodnou nutnost mechanického srovnání 
spodních ploch.

Hrací traktura
Je postavena jako mechanická zásuvka, provedena ve Svítilovské tradici. Na dřevěných 
součástech budou provedeny restaurátorské postupy jak zmíněno výše (impregnace, 
petrifikace, nahrazení větších dřevěných dílů); součásti, které však nebudou schopny 
spolehlivě plnit svou mechanickou funkci (namáhané spoje, tah, tlak), budou nahrazeny:
- nefunkční kovové součásti budou nahrazeny novými ze stejného materiálu a tvarosloví
- nefunkční dřevěné součásti budou zakonzervovány a místo nich zhotoveny nové ze 
stejných materiálů jako restaurátorské kopie

Rejstříková traktura
Je původní s minimem cizorodých zásahů, bude restaurátorsky ošetřena (viz vzdušnice...)



Píšťalový fond
Vykazuje téměř 100% rukopisu Františků Svítilů. Zde není jasné, komu přiřadit zejména 
některé kovové píšťaly. Bývalo totiž běžné, že určité rejstříky měla dílna tak říkajíc na 
skladě - především principálovou řadu v délkách 3´, 2´, 1´ a mixtury.
Menzurace kovových píšťal odpovídá svítilovským menzurám v mnoha parametrech. Jsou 
zde marginální nálezy cizorodých píšťal (mimo prospektové zinkové píšťaly), některé jsou 
evidentní, např.:
Principál 8´, d2 - nepůvodní, avšak Svítilova píšťala (z jiného principálového rejstříku), 
vsazená do zinkové nohy
Superoctava 2´, C - zinkové, nepůvodní
Mixtura - možný výskyt novější píšťaly - při prohlídce nezjištěno
Dřevěné rejstříky - možný výskyt novější píšťaly - při prohlídce nezjištěno
Dřevěné píšťaly celkově jsou vyrobeny spíše Františkem Svítilem mladším, dá se tak 
usuzovat podle jejich intonace, která je leckde původní i s horním labiem vykrojeným do 
mírného oblouku (řez oblouku zatřen červenou bolusovou barvou). Horní labium vykrojené 
mírně do oblouku se dá pozorovat i u některých kovových píšťal.

Vzduchová soustava
Měch situovaný do věžní místnoti za varhanami je Svítilův, jeho dřevěné součásti budou 
restaurovány a celý měch bude nově sešit (kožené panty s dřevěnými floky) a překožen. 
Bude zakoupeno nové vzduchové čerpadlo, umístěno do tlumící bedny a bude vyrobena 
regulační roletka. Předmětem diskuze je jeho budoucí umístění. Rýsují se dvě základní 
možnosti:
Stávající umístění v místnosti za nástrojem: sání vzduchového čerpadla bude z prostoru 
kostela realizováno novým kusem vzduchovodu
Nové umístění na pravé straně kůru (při pohledu na něj) u zdi za varhanami, pokud bude na 
podlaze kůru zjištěno, že se v minulosti s nástrojem hýbalo směrem dozadu.

Varhanní skříň
Podle seřezaných konců ozdobných čepic obou bočních velkých píšťalových věží je možno 
usuzovat, že se s nástrojem hýbalo - vysvětlovalo by to současné uložení měchu do věžní 
místnosti (navíc křivě vůči ose varhan).



Zdá se - podle oděrek -, že varhanní skříň měla původně jinou polychromii, i na stole je 
vidět, že pod přesunutými rejstříkovými štítky je barevnost odlišná.
Na základě podrobné sondáže bude možné stanovit budoucí barevnou podobu varhanní 
skříně. Řezby jsou původní, s poměrně zachovalým zlacením. Bude nutné je zpevnit a 
drobně doretušovat.
Tyto práce nebudou řešeny varhanářskou dílnou, je třeba je svěřit do rukou restaurátorovi-
polychromikovi nejlépe s příslušnou licencí.

Ostatní práce
Podrobný restaurátorský průzkum bude proveden po demontáži nástroje  - zejména na 
součástech, které bez rozebrání nelze důkladně prohlédnout - a jeho výsledky budou 
projednány na prvním kontrolním dni před zahájením vlastního restaurování. V případě 
nových zjištění vedoucích ke změnám v podepsané Smlouvě o dílo bude sepsán doplněk 
Restaurátorského záměru, předán vlastníkovi jako podklad pro vydání dalšího závazného 
stanovisky a na základě dohody mezi zúčastněnými stranami bude následně vypracován 
Dodatek ke Smlouvě o dílo v souladu s vydaným Závazným stanoviskem.
V průběhu restaurování bude prováděn podrobný průzkum a organologická dokumentace 
podle osnovy v metodice NPÚ Péče o varhany a zvony. Bude průběžně prováděna podrobná 
fotodokumentace všech zásahů před restaurováním, během něho a finální stav po 
skončeném restaurování, a to u všech jednotlivých částí. Při kolaudaci restaurovaného 
nástroje nebo nejdéle do tří měsíců po ní bude předložena restaurátorská zpráva.

Použité materiály
Lignofix Varhany III, Solakryl BT nebo Petrifo, mikrokrystalický vosk, včelí vosk, damara, 
karnaubský vosk, kalafuna, dráty, dřevo, kůže, Liegelind, kostní a kožní klih, tmely, cím, 
olovo a materiály potřebné k obnově starých a zhotovení nových píšťal jako 
restaurátorských kopií.

Technologické postupy
- Ošetření a konzervace dřeva: omytí vlažnou vodou, popř. s použitím marseillského mýdla, 
čištění suchou parou, ultrazvukem, nanesení konzervačních prostředků, voskování, tmelení.
- Petrifikace dřeva: lázeň v Solakrylu, v případě potřeby opakovaná, horká směs vosků a 
pryskyřic.
- Čištění cínových píšťal: omytí vlažnou vodou s marseillským mýdlem, čištění suchou 



parou a ultrazvukem.
- Způsob snímání nepůvodních nátěrů: suchou parou, popř. použitím chemické cesty podle 
typu barvy.
- Způsob vysazování dřevěných částí: u materiálu stráveném dřevokazným hmyzem více 
než z 50 procent bude použito identického materiálu a stejně orientované letokruhové 
kresby.
- Způsob tmelení: směs vosků a tmelů (epoxid, akrylát).
- Způsob lepení kůže a dřeva: teplý kožní a králičí klih, disperzní, kontaktní a expanzní 
lepidlo.


