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Nejstarší zprávy o varhanách

Opava jako přirozené i administrativní a mocenské centrum opavského Slezska bý-
vala městem mnoha kostelů. Největší význam měl farní chrám, dnes konkatedrála 
Nanebevzetí Panny Marie, který už od středověku spravoval řád Německých rytířů. 

O nejstarších dějinách tamních varhan už jsem měl možnost informovat na konferenci, 
která se konala v Legnici v roce 1991. Proto nyní uvádím jen stručné shrnutí. Zatím nejra-
nějším dokladem o existenci varhan je zpráva z roku 1506, kdy se řešila otázka platu var-
haníka. První zmínka o opravě je z roku 1594.  Bližší, avšak stále neúplné údaje se objevují 
v  souvislosti s větší opravou, respektive přestavbou zřejmě staršího nástroje, kterou od 
roku 1620 prováděl varhanář Stanislav Bartodějský. Dochovala se jeho smlouva na opra-
vu, avšak v ní není dispozice ani původ těchto varhan uveden. Víme jen, že v Opavě tehdy 
stály třímanuálové varhany, kde v hlavním stroji bylo minimálně 10 rejstříků, v Rückpo-
sitivu minimálně 10 rejstříků, v pedálu minimálně 9 rejstříků. Počet hlasů v Brustpositi-
vu není možné odhadnout, byly však zde přinejmenším dva smíšené rejstříky, což může 
nasvědčovat většímu počtu hlasů (P. Koukal 1994: 395–402).

Práce Jakuba Ryšáka

Další kapitola z  dějin varhan tohoto kostela je spojena se jmény opavského varha-
nářského rodu Ryšáků. Jeho zakladatelem byl Jakub Ryšák. Jiří Sehnal zjistil, že tento 
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The parish church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Opava is connected with 
important chapters of the history of the Silesian organ making. The earliest evidence of the 
local organ is the report from 1506. In 1620 there stood a large three-manual organ, rebuilt by 
Stanislav Bartodějský. The following text deals with another large instrument brought there 
by the Opava organbuilder Jakub Ryšák. The organ was repaired at the beginning of the 18th 
century by his son Ignác Ryšák, his wife Christina and her second husband Wenzel Thiel.
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varhanář se vyučil v Głogówku u Pavla Roskoše. Jeho učitel tvrdil, že první varhany Ryšák 
postavil právě v Opavě ve farním kostele. Sám Sehnal k tomu uvádí poněkud zmatečné 
údaje. V roce 2003 píše, že se tak stalo před rokem 1667 a byl to nástroj se 13 hlasy v hlav-
ním stroji, 8 v positivu a 6 v pedálu (J. Sehnal 2003: 106). O rok později publikuje zprávu, 
že v opavském farním kostele se objevují varhany „z doby kolem roku 1670 nebo ještě 
dříve“, které sem přestěhoval Jakub Ryšák neznámo odkud (J. Sehnal 2004: 206). To ví-
ceméně nesouhlasí s jeho dřívější informací, že tento varhanář postavil svůj první opus 
právě v tomto kostele. Rád bych zde nabídl možné vysvětlení. 

V roce 1689 postihl Opavu velký požár, při němž byl kostel Nanebevzetí Panny Marie 
tak zasažen, že podle pozdější zprávy se zřítila jeho klenba včetně hudebního kůru 
(Musikchor) (G. Wolny 1862: 186). Proto se dá předpokládat, že tehdy byly zničeny i Ry-
šákovy varhany. Jenže dobové prameny o nich ve výčtu poničeného vybavení nehovoří. 
Například v  dopisu opavských radních o požáru v  roce 1689 adresovanému velmistru 
Řádu německých rytířů jako patronu farního kostela čteme, že plamenům podlehla věž, 

vysoká břidlicová střecha 
a ozdoby oltářů; o varhanách 
se nemluví (Arch1). Někte-
ré zdi a  klenby se zhrouti-
ly, jmenovitě je opakovaně 
uváděn přední kůr (vorderer 
Chor). Podle toho mohl exi-
stovat i zadní kůr. S  identifi-
kací místa varhanního kůru 
si pro nedostatek zpráv nevě-
děl rady ani znalec slezského 
umění a ředitel Slezského 
muzea v  Opavě Edmund 
Wilhelm Braun. Podle něho 
byl starý kůr v  presbyteriu, 
avšak není známo, zda jako 
letner (přepážka) mezi pres-
byteriem a  lodí nebo jako 
malý kůr podél epištolní 
strany (Braun 1933). Proto, 
vzhledem k  velikosti a  výš-
ce popisovaných varhan 
s  otevřeným Principalem 
16´ v  prospektu (viz dále), 
je pravděpodobnější, že stá-
ly jinde, nejspíš na předpo-
kládaném zadním kůru. Na 
tomto místě tak nebyly požá-Obrázek 1. Dispozice 1620
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rem zničeny. Tuto domněnku lze podpořit třemi indiciemi. Nové vyklenutí a výzdoba 
„předního kůru“ byly dokončeny až v roce 1699 (Arch2). Po tomto roce sem Jakub Ryšák 
nemohl varhany stěhovat, neboť v té době už byl šest let po smrti (zemřel v roce 1693). 
Druhým argumentem je skutečnost, že v roce 1691, tj. krátce po požáru, varhany v kostele 
byly, neboť se uvádí varhaník Kaspar Schlichtig a kalkant Bernhard Cortowitz (Arch3). 
Třetí důkaz obsahuje relace (hlášení) dvou magistrátních revizorů z roku 1720. V  jeho 
závěru čteme (Arch4): 

Desgleichen ist hierbei zu erinnern, daß der Turm oben nicht wohl an der Mauer gedeckt sein muß, 
weil das Wasser gar durch das Gewölbe dringt, und auch der Orgel Schaden machen dürfte…

Podle toho je jasné, že k poškození varhan mohlo dojít jen v prostoru pod věží, která 
se dodnes tyčí nad západním průčelím kostela. Takto je potvrzena existence západního 
kůru a tím i místa, kde stály varhany. 

O nich máme další informace z  roku 1708 (Arch5). Tehdy městská rada uzavřela 
smlouvu s Jakubovým synem Ignácem Ryšákem na opravu varhan farního kostela.

Právě zde je zpráva, že tento instrument 
sem přestěhoval Jakub Ryšák, jak píše už 
Jiří Sehnal. Chybí důležitá informace, kdy 
se tak stalo. Proto se nabízí výklad, který 
by mohl výše uvedené, poněkud zmateč-
né a nejasné informace vysvětlit. Jak uvádí 
už Ludwig Burgemeister (L. Burgemeister 
1973: 249) a potvrzuje Jiří Sehnal, varha-

nář Jakub Ryšák přišel do Opavy v roce 1670. Někdy v té době zde podle svědectví jeho 
učitele Pavla Roskoše postavil své první varhany. Jenže tato Roskošova slova můžeme chá-
pat i tak, že nešlo o nové varhany, ale o postavení staršího nástroje, přeneseného odjinud, 
který pak přežil i požár v roce 1689 a který v roce 1708 opravoval Ignác Ryšák. 

Práce Ignáce Ryšáka

Údaje, které o této opravě publikoval Jiří Sehnal, jsou poměrně stručné a navíc neúplné, 
neboť chybějí informace o podobě positivu apod. Ty se podařilo dohledat, takže nyní je mož-
né sestavit poměrně úplný obraz toho, jak tehdejší varhany vypadaly a co se s nimi dále stalo. 

Přestože se jednalo o opravu, opavský děkan Martin Setz a městští radní Anton Joseph 
Kurtz a Christian Halbritter sepsali s  Ignácem Ryšákem 23. května 1708 rozsáhlý kon-
trakt, který je pro nás zdrojem zajímavých informací. Hned v druhém odstavci stojí, že jde 
o varhany, které na toto místo přenesl a opravil zemřelý Jakub Ryšák, a které působením 
času a dalších defektů jsou opět téměř nepoužitelné. Jeho syn měl varhany zredukovat, 
aby si uchovaly trvanlivost a dobrý zvuk (gute Resonanz). Jak ukazuje následující popis 

Obrázek 2. Podpis Ignáce Ryšáka na smlouvě
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prací, slovo redukce neznamenalo zmenšení varhan, ale úpravu jejich tónového rozsahu. 
Následujících devět bodů smlouvy kladlo na Ignáce Ryšáka náročné úkoly; ve skutečnosti 
se jednalo o razantní přestavbu starého nástroje:

1. Nově zhotovit vzdušnice hlavního stroje (grosses Werk) a zadního positivu (Rückposi-
tiv),  „podle nynějšího manýru“, kdy manuály začínají tónem C.

2. Kvůli této „redukci“ manuálů z  tónu F na C vyrobit tři nové největší píšťaly C, D, E 
k pozůstávajícím rejstříkům hlavního stroje. Ve smlouvě je uvedena následující dispozice:
Subbass 16´ (aus Holz) 
Principal 8´ (aus Zinn)
Quintadena 8´ (aus gemischten Materi)
Grosse Flett 8´ (aus Holz)
Kleine Flett 4´ (aus Holz)
Quint 6´ (aus Zinn)
Quint 3´ (aus Zinn)
Octav 4´ (aus Zinn)
Super Octav 2´ (aus Zinn)
Wallflette 2´ (aus Holz)
Mixtur 4 fach

3. Dosavadní Cymbal se stane součástí Mixtury a tři klávesy C, D, E budou doplněny 
devíti novými píšťalami. Podle toho je jasné, že Cymbál byl třířadý.   

4. K  dosavadním rejstříkům hlavního stroje budou nově zhotoveny dva, a to Princi-
pal 8´z cínu (45 píšťal) a Spitz Flet 4´ z cínu (45 píšťal). Celkem bude pro hlavní stroj 
vyrobeno 144 nových píšťal.

5. V pedálu zůstává poničený Principal 16´ z cínu, jehož největší píšťaly se už neozývají; 
proto je třeba odstranit jejich nohy a vyrobit nové, silnější. Dále tu zůstává dřevěný 
Bass 16´ a dřevěný Octav 8´. Rejstřík Quinta 12´ ve varhanách ruší a vadí, takže budou 
zhotoveny čtyři největší píšťaly C, D, E, F a z této Quinty se udělá Bass 16´. 

6. Na místě čtyř už nezpůsobilých pedálových rejstříků (Sedecima 4´, Quinta 3´, Supe-
roctava 2´, Mixtur), sestávajících ze 147 píšťal z matérie, budou zhotoveny dva nové 
hlasy. Prvním je Viol Bass 16´ za dřeva. Jeho volba je ve smlouvě zdůvodněna tím, 
že zvuk krytého Subbassu 32´ je příliš hluboký a nepříliš distingovaný, na otevřený 
Subbass 32´není dost místa a cínový Viol Bass není tak stabilní. 

7. Prospěšnější bude dřevěná Octava 8´. Počet nově vyrobených píšťal v pedálu tak bude 46.

8. V Rückpositivu zůstanou všechny rejstříky. Budou zhotoveny největší píšťaly C, D, E 
pro následující hlasy:
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Grosse Flet 8´ (aus Holz)
Kleine Flet 4´ (holzerne)
Quintadena 8´ (zinnerne)
Principal 4´ (zinnerne)
Spitz Flet 4´ (aus Zinn)
Superoctav 2´ (aus Zinn)
Mixtur 3 fach (zinnerne)

Podle toho bude v tomto stroji vyrobeno 46 nových píšťal.

Dále jsou v tomto dokumentu uvedeny součty starých a nově vyrobených píšťal: 
nové – 64 dřevěných a 169 cínových píšťal, celkem 233.
Hlavní stroj – 420 starých píšťal, k tomu nově sesazená Mixtura s Cymbalem 
s 294 píšťalami (celkem 714 píšťal).
Pedál – 84 starých píšťal 
Rückpositiv – 404 starých píšťal
Celkový počet starých píšťal v celých varhanách – 1202.
Celkový součet starých a nových píšťal je vypočten na 1435.

9. Zůstává 8 starých měchů, které je nutno opravit. Za veškerou námahu a práci varhanář 
obdrží 400 slezských tolarů a dva sudy bílého piva. Dále dostane 1 cent cínu a 3 centy 
olova a pomoc při rozebírání a zpětné montáži varhan. Během prací bude mít zajiště-
ný prostor pro uložení demontovaných dílů, zejména píšťal. Po sestavení varhan začne 
desetiletá záruční lhůta.

Podoba varhan

Na základě uvedených údajů můžeme poznat, jak tehdejší varhany vypadaly. Smlouva 
výslovně neuvádí tónové rozsahy jednotlivých strojů, avšak je v ní dostatek informací, aby 
to bylo možné určit. U obou manuálů je to snadné, neboť se zde opakovaně píše o dopl-
nění tří nejhlubších píšťal C, D, E u všech starých rejstříků. Původní rozsah tak byl F-c3, 
čemuž odpovídají uváděné počty píšťal. Ignác Ryšák ho rozšířil na C-c3. 

Komplikovanější bylo určit tónový rozsah u pedálového stroje. Naštěstí máme k dis-
pozici údaj, že čtyři vyřazené pedálové hlasy Sedecima, Quinta, Superoctava a Mixtura 
obsahují celkem 147 píšťal. Bylo tak nutné propočítat a ověřit nejen počet píšťal prv-
ních tří rejstříků, ale i počet řad Mixtury. Nejpravděpodobnější variantou je rozsah C-c1 
(21 tónů) se čtyřřadou mixturou. Tomu odpovídá následující výpočet: První tři jmeno-
vané rejstříky s daným rozsahem obsahovaly 21 x 3 = 63 píšťal. Na Mixturu tak vychází 
147  – 63 = 84 píšťal. Pokud tento výsledek vydělíme počtem píšťal tónového rozsahu, 
získáme počet řad Mixtury, tedy 84 : 21 = 4. 
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Na tomto základě už lze sestavit celou rejstříkovou dispozici varhan před a po opravě v roce 1708: 
Hlavní stroj Zadní positiv Pedál

Před 1708 

Subbass 16´

Principal 8´

Quintadena 8´

Grosse Flett 8´

Kleine Flett 4´

Quint 6´

Quint 3´

Octav 4´

Super Octav 2´

Mixtur 4 fach

Cymbal 3 fach

po 1708

Subbass 16´

Principal 8´

Quintadena 8´

Grosse Flett 8´

Kleine Flett 4´

Quint 6´

Quint 3´

Octav 4´

Super Octav 2´

Mixtur 7 fach

-

Principal 8´

Spitz Flet 4´

Před 1708

Grosse Flet 8´

Kleine Flet 4´

Quintadena 8´

Principal 4´

Spitz Flet 4´

Superoctav 2´

Mixtur 3 fach

po 1708

Grosse Flet 8´

Kleine Flet 4´

Quintadena 8´

Principal 4´

Spitz Flet 4´

Superoctav 2´

Mixtur 3 fach

Před 1708

Principal 16´

Bass 16´

Octav 8´

Quinta 12´

Sedecima 4´

Quinta 3´

Superoctava 2´

Mixtur

po 1708

Principal 16´

Bass 16´

Octav 8´

Bass 16´

Viol Bass 16´

Octava 8´

-

-

Před Ryšákovou opravou v roce 1708 měly varhany 26 rejstříků (11+7+8), po opravě 
25 rejstříků (12+7+6). Největší zvukovou změnu prodělal pedálový stroj, kde byly od-
straněny čtyři vysoké, a proto zřejmě nezpůsobilé (untaugliche) rejstříky. Ryšák naopak 
posílil základní tónové polohy. Na první pohled může zmást dvojité obsazení rejstříků 
Bass 16´ a Octava 8´. To lze vysvětlit tak, že původní dřevěný Bass 16´ byl otevřený, kdež-
to nově upravený Bass 16´ ze staré Quinty 12´ byl krytý. Podle toho byla původní Quinta 
12´ krytá. Stejné vysvětlení můžeme použít i v případě dvou rejstříků Octava 8´ – starý 
byl otevřený, nový krytý. Pro takovéto řešení měl varhanář další důvod – nedostatek pro-
storu, který je zmíněn i v úvahách o disponování Subbasu 32´. Nečekané je odstranění 
původního čtyřstopového rejstříku. Výsledná dispozice pedálu se pak skládala jen z hlasů 
v šestnáctistopové a osmistopové poloze.

K dalším dispozičním změnám došlo v hlavním stroji. Sloučením Mixtury a Cymbalu 
vznikl sedmiřadý smíšený rejstřík, jaký byl v českých zemích známý. Rejstřík Spiztflet 4´ 
znamenal obohacení novou zvukovou barvou. Překvapující je disponování dalšího Prin-
cipalu 8´ vedle už existujícího. V  tomto případě je vysvětlení mnohem těžší. Nemohlo 
se jednat o nový rejstřík ze dřeva, tedy o Portunal habsburského typu, neboť ve smlouvě 
se jednoznačně píše o cínovém Principalu 8´. Domnívám se, že důvodem, podobně jako 
u Spitz Flet 4´, byla snaha rozšířit zvukové barvy. Pak lze nabídnout domněnku, že v tom-
to případě se ve skutečnosti mohlo jednat o Principal ve funkci Bifary, tj. výchvějného 
rejstříku, který se tehdy začal stavět nejen ve Slezsku (Casparini), ale i na Moravě (Agadoni 
v Olomouci-katedrále, Halbich v Branné). 

Za zmínku stojí ještě další rys těchto varhan – přestože byly podle všeho hodně staré, 
nebyl v nich žádný jazykový rejstřík, jak bychom čekali. 
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Poslední poznámka se týká mate-
riálu píšťal. Téměř u všech rejstříků 
je uvedeno, zda jsou ze dřeva, nebo 
z cínu. Jedině u Quintadeny 8´ se píše, 
že je vyrobena aus gemischten Materi, 
tedy ze smíšené materie. Význam toho-
to termínu je popsán ve smlouvě Igná-
cova otce Jakuba Ryšáka na stavbu var-
han v kostele sv. Jakuba v Brně: …Ma-
teri, das ist von Zinn mit bley vermischt 
(J. Sehnal 1982: 101). U  brněnských 
varhan byly téměř všechny kovové píš-
ťaly z  této materie s  vyšším obsahem 
olova s výjimkou prospektových píšťal, 
které měly vysoký podíl cínu. Pokud 
by v případě opavských varhan uvede-
né označení skutečně platilo v  tomto 
smyslu, pak by naopak všechny kovo-
vé píšťaly s výjimkou Quintadeny byly 
zhotoveny z  kvalitní směsi s  vysokým 
obsahem cínu.

Nevíme jistě, jak dlouho trvala tato 
oprava varhan. Smlouva byla sepsána 
23. května 1708, a první zálohu Ryšák dostal podle poznámky na rubu smlouvy v říjnu té-
hož roku. V roce 1716 je sice evidována poslední splátka smluvní částky ve výši 437 slez-
ských tolarů, ale mezitím už Ignác Ryšák pracoval i jinde, mimo jiné i v Polsku (1713–14 
Żywiec). Podle zjištění Jiřího Sehnala zemřel 27. 5. 1718. 

Práce Christiny Ryšákové

Jeho vdova Christina Ryšáková po něm převzala vedení dílny a pokračovala ve varha-
nářské činnosti. V této složité životní situaci žádala 1. 12. 1718 opavský magistrát o pro-
placení práce svého zemřelého manžela, kterou vykonal na varhanách farního kostela nad 
rámec smlouvy. Její žádost zřejmě nebyla hned vyřízena, neboť následně podává podobné 
žádosti i v následujících letech (Arch6). Ve své žádosti z 29. 6. 1720 uvádí, které práce 
to byly. Oproti původním předpokladům Ignác Ryšák musel nově vyrobit i tři pedálo-
vé vzdušnice v ceně 80 tolarů, protože staré byly příliš silně poškozeny červotočem, což 
v  době podepsání původní smlouvy před rozebráním varhan nebylo zřejmé. Podobné 
situace znají i dnešní varhanáři. Christina Ryšáková musela během necelých tří týdnů po 
úmrtí svého muže opravit za 25 tolarů měchy, aby varhany hrály na svátek Božího Těla, 
který tehdy připadl na 16. 6. 1718. Další opravu zajistila na vánoční svátky 1719 za 12 to-
larů. Podle její žádosti nebyly tyto práce v původní smlouvě a nebyly dosud uhrazeny. 
Magistrát jako smluvní strana vyřízení jejích požadavků stále odkládal.

Obrázek 3. Smlouva s Ignácem Ryšákem
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Práce Wenzla Thiela

V roce 1721 se Christina Ryšáková vdala za svého tovaryše Wenzla Thiela. Ten v roce 
1727 podal na magistrát další návrh na opravu farních varhan. V přiložené specifikaci 
prací navrhoval zhotovení šesti nových měchů, celé varhany bylo třeba rozebrat, vyčistit 
a opravit nehrající píšťaly, traktury, manuálovou spojku a další závady. Do positivu měla 
přijít nová Sesquialtera. Thiel dále doporučil přeladit celé varhany do tzv. francouzského 
tónu. To znamená, že do té doby měl tento nástroj vysoké kornetové ladění (P. Koukal 
2013: 216–217). Za tyto práce Wenzel Thiel požadoval 700 tolarů. Nevíme, zda tyto práce 
proběhly. Problémy s proplacením zadržované kauce na opravu varhan měla Christina 
Ryšáková-Thielová ještě v roce 1740. Reakce magistrátu byla stále stejná jako v roce 1719 
– kancelista má vyhledat příslušné protokoly…

Závěr

Zdá se, že staré varhany dále přežívaly až do dalšího velkého neštěstí, když požár v roce 
1758 poničil celý kostel i varhany. Pak nastává nová kapitola v dějinách varhan opavského 
farního kostela, dnešní konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie.

Uvedené informace pomáhají poznat nejen tehdejší varhanářské práce a názory v ob-
lasti tehdejšího opavského Slezska; také nám přibližují běžný život a starosti varhanářů, 
včetně vzácného případu ženy – varhanářky. 
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 SUMMARY 
The town of Opava as an administrative and power center of Opava Silesia used to be a city 

of many churches. The most important was the parish church, today the con-cathedral of the 
Assumption of the Virgin Mary, since the Middle Ages administered by the Deutschritter-
orden. The earliest evidence of the existence of the organ is a report from 1506. More detailed, 
but still incomplete data appear in connection with a major reconstruction of an apparently 
older instrument, which was performed 1620 by the organbuilder Stanislav Bartodějský. His 
contract has been preserved, but neither the specification nor the origin of the organ is men-
tioned. We only know that it was a three-manual instrument at that time, with at least 
10 registers in the Great, at least 10 registers in the Rückpositiv, and at least 9 registers in the 
Pedal. The next chapter of organ history of this church is connected with the names of the 
Opava organ-maker family of the Ryšáks (Rischak). Its founder was Jakub Ryšák. In the last 
third of the 17th century he transferred a large organ on the western organ loft. We have more 
information about that instrument from 1708 when it was rebuilt by Jakub's son Ignác Ryšák. 
Before its repair, the organ had 11 stops in the Great, 7 stops in the Ruck-positive and 8 stops 
in the Pedal. The tonal compass of manuals began with the tone F. After rebuilding, there were 
a total of 25 registers with the manual compass from C. The tin Principal 16' remained in the 
pedal. Further repairs were made after Ignac´s death by his widow Christina and her second 
husband Wenzel Thiel. This information brings new knowledge not only about organbuilding 
activities and opinions in the area of Opava Silesia at that time; that also shows us the everyday 
life and worries of organ-makers, including the rare case of one baroque organbuilder-woman.

Slezské varhanářství • varhanářství v Opavě • varhanářský rod 
Ryšáků • Wenzel Thiel 

Silesian organbuilding • Opava organbuilding • The Ryšák 
organbuilding family • Wenzel Thiel
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