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Projekt svatovítských varhan je opět o kousek
blíž
Proběhlo důležité setkání v El Papiol
Zástupci Nadačního fondu Svatovítské varhany se ve španělském El Papiol
setkali s varhanářem Gerhardem Grenzingem. Společně probírali adaptaci
varhanní konstrukce na podmínky kůru katedrály sv. Víta. Ta brzy projde stavební
úpravou, aby na ni nový nástroj mohl být umístěn.
Nové varhany jako takové jsou již v dílně renomovaného varhanáře hotové. Poslední
práce probíhají na zmíněné varhanní konstrukci, která musí být přesně uzpůsobena
podmínkám a možnostem západní kruchty, z níž bude nový nástroj rozeznívat symbol naší
vlasti. „Tyto úpravy je vhodné provést před rozebráním, zabalením a odesláním varhan do

Prahy, dokud stále stojí na montážním sále. Jedním z plánovaných témat byly i možnosti a
způsoby dopravy a uložení varhan v Praze před jejich osazením na západní kruchtu,“ popisuje
Štěpán Svoboda, diecézní organolog a manažer projektu.
Mezitím v Praze probíhá příprava stavební úpravy kůru, která jej připraví na instalaci
svatovítských varhan. Poté bude nástroj převezen do Prahy a odborníky pana Grenzinga
osazen v katedrále. Do celého projektu se kromě nezbytných dílčích úprav nástroje dle
akustických podmínek svatovítského chrámu promítla neblaze také pandemie koronaviru, která
ve Španělsku na dlouhou dobu zastavila veškerý, i pracovní život. „Víme, že očekávání

svatovítských varhan veřejností je veliké, nicméně o to větší cítíme zodpovědnost za celý
projekt, a proto jej připravujeme s maximální precizností a musíme reagovat na nastalé
situace. Současně o to větší bude také naše radost, až si je společně poprvé poslechneme,“
říká kardinál Dominik Duka.
Díky obrovské štědrosti veřejnosti se ve finanční sbírce podařilo vybrat již téměř 85
milionů korun. V současné době se finalizuje ocenění prací vyvolaných přizpůsobením nástroje
specifickým podmínkám katedrály zjištěných na základě provozních zkoušek nástroje. Finální
cena nástroje bude známa ve čtvrtém čtvrtletí 2021. Nadační fond Svatovítské varhany
předpokládá, že po vyčíslení konečné ceny bude zapotřebí k její úhradě dodatečné zajištění
finanční zdrojů v rozsahu cca 5 mil Kč.
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