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Abstrakt: Technologie změny zvuku varhanní píšťaly změnou výšky labia používaná
při nepůvodních zásazích u barokních nástrojů v následujících obdobích byla
ověřena na kovových píšťalách barokního typu a zároveň byl ověřen reciproční
technologický postup používaný při obnovování původního zvukového stavu. Výchozí
stav při ověřování odpovídal přirozenému výrobnímu nastavení kovové píšťaly
barokního typu. Zvýšení výřezu simulovalo nepůvodní zásahy na historických
píšťalách, které byly prováděny v pozdějších dobách (obvykle si zvýšení výřezu
vynutilo zvýšení tlaku v souvislosti s požadavkem na změnu zvukového vyznění
nástroje). Opětné snížení labia probíhalo shodnou technologií jaká se používá při
restaurování píšťaly. Výsledky grafickou a tabulkovou formou prezentují objektivní
míru změny při použití technologie zvýšení/ snížení. Závěrečné shrnutí výsledků tyto
změny slovně interpretuje a hodnotí použitý postup návratu do původního stavu
z hlediska shody naměřených dat.
Abstract: The method of the sound adjustment of the organ pipes by means of
changes of labium height is used to restore the baroque organs. Application of this
method to the metal organ pipes of the baroque type was verified. Labium height of
the organ pie was first increased, which simulated the organ adjustments done in
past -- this change were usually accompanied by adjustment of the air pressure. The

labium height was then restored into the previous state by means of the verified
method. The results in figures show the impact of the labium adjustments. The
impact is discussed in terms of agreement between the measured data.
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1 Úvod
Zvukové vyznění varhan v období baroka představovalo v tehdejší době uznávaný dobový ideál,
který v pozdějších dobách, zejména v období romantizmu v 19. století, byl nahrazen požadavky na
co největší proměnlivost barvy zvuku, což odpovídalo i v té době nově komponovaným hudebním
dílům a potřebě mít tuto hudbu kde interpretovat. Ve snaze uzpůsobit historické nástroje novým
požadavkům docházelo k rozšiřování nástrojů o další rejstříky, ke změnám zvuku stávajících
rejstříků a k jejich technologickým úpravám.
Jednou z možností změny zvuku píšťal je změna výšky výřezu labia (vzdálenost horního rtu úst od
hrany jádra). Barokní píšťaly jsou většinou typické nízkými výřezy (v souladu s používanými
nízkými tlaky). Ke zvýšení tohoto výřezu docházelo v souvislosti s nepůvodními zásahy, nejčastěji
po výměně měchů, při změně intonace nebo po zvýšení tlaku. Z výsledků restaurátorských a
dokumentačních průzkumů historických varhan v českých zemích (viz např. rukopisy
restaurátorských a dokumentačních zprávy autorů Dalibor Michek, Rudolf Valenta, Boris Mettler a
další, archivovaných v NPÚ Telč) vyplývá, že výřez byl nejčastěji zvyšován přibližně o 1/3
původní výšky, což také navazuje na časté zvýšení původního tlaku z období baroka z 50 mm
vodního sloupce (490 Pa) na hodnotu 70 mm H2O (686 Pa). K vyšším zvýšením tlaku obvykle
nedocházelo, protože by si to vyžádalo mnohem razantnějších a tedy i pracnějších technologických
zásahů. Poznámka: v organologické a varhanářské literatuře, např. [2 až 5], se stále používá
dřívějších měrných jednotek pro tlak vzduchu, v tomto technologickém listu určeném též pro
varhanáře bude proto dále používáno jednotky mm H2O).

základní kmitočet [Hz]

délka těla [mm]

výška výřezu [mm]

šířka výřezu [mm]

∅ otvoru v noze [mm]

tón

Píšťala č.

Cílem moderního restaurování při obnově zvuku je návrat k původní výšce výřezu (spolu
s obnovením na území ČR původního v baroku obvyklého tlaku), což se rovněž stalo předmětem
ověření této technologie. Při restaurování varhan je technologický zásah snížení labia prováděn
remodelací chybějící vyříznuté části do tvaru a výšky podle dochovaných stop po vyříznutí či
podle porovnání s obdobnými píšťalami bez zásahu tak, aby se výsledný stav píšťaly co nejvíce
shodoval s původním. Technologie zvýšení a opětovné snížení výřezu píšťaly byla ověřena na
kovových principálových píšťalách s rozměry a tvarem viz Tab. 1.
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Tab. 1

popis píšťaly ve výchozím stavu

Sn, otevřená, principálová menzura, labium
překrývané, oslí hřbet
Sn, otevřená, principálová menzura, labium
překrývané, oslí hřbet
Sn, otevřená, hamrovaná, principálová
menzura, labium překrývané gotické
Sn, otevřená, hamrovaná, principálová
menzura, labium překrývané gotické

Tóny, rozměry a tvary dokumentovaných píšťal
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Pro akustickou dokumentaci byla použita metoda popsaná v [1]. Ze získaných zvukových
záznamů bylo spočítáno kmitočtové spektrum, harmonické spektrum a relativní harmonické
spektrum. Pro vizualizaci vzduchového proudění před píšťalou byla použita metoda popsaná
v lit [1].
…

2 Dokumentace výchozího stavu
Výchozí stav odpovídal přirozenému výrobnímu nastavení kovové píšťaly barokního typu. Pojem
„přirozená výška labia“ nejčastější barokní principálové píšťaly představuje stav poměru výšky
k šířce labia (viz Obr. 1). V tomto přirozeném stavu píšťaly barokního typu byla provedena
objektivní měření. Akusticky byl dokumentován její zvuk a hydrodynamickým sledováním
proudění částic vzduchu před labiem byl dokumentován oscilující vzduchový jazýček vytvářející
tón píšťaly s jeho zvukovými vlastnostmi (při daném nastavení parametrů píšťaly a vzduchového
systému). Dokumentace zásahu je v kapitole 5, kde jsou uvedena změřená data z výchozího,
zvýšeného a opětovně rekonstruovaného původního stavu.

Obr. 1

Labium barokní kovové píšťaly

3 Dokumentace zvýšení výšky labia (ověření technologie změny zvuku
zvýšením výřezu)
Následné zvýšení výšky labia při ověřování technologie simulovalo nepůvodní zásahy na
historických píšťalách, které byly na píšťalách prováděny koncem 19. století či v pozdějších
dobách v souvislosti s proměnami módního zvukového ideálu a požadavků na prezentovanou
varhanní hudbu.
Tento zásah byl u kovové píšťaly nejčastěji prováděn klasickým intonérským způsobem pomocí
vyříznutím části materiálu horního rtu nožem. Při experimentu byl použit nůž, který je zachycen na
Obr. 2.
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Obr. 2

Nůž použitý při zvýšení výšky labia píšťaly

4 Dokumentace snížení výšky labia (ověření technologie změny zvuku
snížením výřezu)
Obnovení horního rtu úst probíhalo shodnou technologií jakou se obvykle provádí její obnova při
restaurování kovové píšťaly, je-li cílem restaurování snaha přiblížit se co nejvíce stavu píšťaly před
nepůvodními zásahy. Pro doplnění chybějícího materiálu …
…
Výsledný stav po snížení výšky labia je společně se změřenými daty před a po zvýšení labia
v kapitole 5.

Obr. 3

Snížení rtu píšťaly (vlevo … vyříznutý stav, vpravo … po doplnění a zapilování)

5 Ověření technologických kroků
Obr. 6 zachycuje změny proudění vzduchu před labiem po zvýšení a opětovném snížení labia
píšťaly č. 15 (viz Tab. 1). Grafy zachycují kmitání vzduchového jazýčku tvořeného
proudnicemi vzduchu vystupujícího z nohy píšťaly, které se působením rezonančních
vlastností vzdušného objemu uvnitř píšťaly a horního rtu labia po část periody znějícího tónu
vychylují více do vnitřní části píšťaly a přisávají vzduch před píšťalou, takže proudnice zde
směřují do …
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Obr. 4

Kmitočtové, harmonické a relativní harmonické spektrum zvuku kovové píšťaly s barokním
a romantickým (zvýšeným) labiem, sejmuto v blízkosti labia píšťaly

Obr. 5

Kmitočtové, harmonické a relativní harmonické spektrum zvuku kovové píšťaly s barokním
a romantickým (zvýšeným) labiem, sejmuto čelně ve vzdálenosti 1,2 m před píšťalou

Změna spektra zvuku tónu při zvýšení labia je na Obr. 4 a Obr. 5. Na Chyba! Nenalezen zdroj
odkazů. a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je zachycena změna spektra zvuku tónu při snížení
labia.
Obr.
9
a
10
srovnávají
výchozí
a
obnovený
stav.
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Obr. 6

Proudění vzduchu před labiem s původním (barokním) výřezem (pás grafů nahoře), se
zvýšeným (romantickým) výřezem (uprostřed) a s opětovně sníženým (barokním)
výřezem (dole). Zobrazeny jsou jednotlivé fáze jedné periody s krokem 60°. Dole je
relativní měřítko barevné škály.

…
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Závěr
Výsledky analýzy zvukových záznamů ukazují, že při zvýšení labia píšťaly dochází k poklesu
amplitud vyšších harmonických složek tónu (viz Obr. 4, Obr. 5), při snížení labia naopak k nárůstu
jejich amplitud.
Technologický krok zvýšení výřezu labia způsobuje při stejném tlaku …

Při obnovování výchozího stavu je patrná …

Postup vyříznutí a následného přidání horního rtu labia (tedy návratu k původnímu stavu varhanní
píšťaly) je …
.
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