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Vladimír Šlajch’s organ at Svatá Hora in Příbram draws to a close an important stage of his 
life. The instrument embodies a synthesis of original solutions and tried-and-true traditions. 
Vladimír Šlajch built it as a sort of tribute to the organ builders who once worked in Bohemia. 
From the layout of the instrument, we clearly see the wealth of sonic possibilities at our 
disposal. The many colours of the registers can be combined into an almost inexhaustible 
quantity of shadings. The article presents how and why the Svatá Hora organ is indispensable 
for the successful interpretation of Bach’s music. 
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Když jsem po dlouhých deset let sledoval čas od času ve varhanářské dílně Vladimíra 
Šlajcha v Borovanech rodící se velké varhany pro Svatou Horu v Příbrami, uvědo-
moval jsem si od začátku, o jak zásadní počin v několikasetleté historii varhanářství 

v Čechách v tomto případě půjde. Jejich koncept jsem přirovnával ke slavným varhanám 
v  jihoněmeckém Weingarten. Varhany tam jsou takřka všude. Na kůru, okolo chrámo-
vých oken, dokonce také vysoko u klenby. Bazilika na Svaté Hoře je sice daleko menší než 
ta ve Weingarten, nicméně je velmi členitá, jednotlivé svatohorské varhanní stroje stejně 
tak zabírají celý prostor západního průčelí hlavní lodi, od kůru přes otevřené přilehlé 
půdní prostory až po závěr klenby. Však se také do varhanářské dílny sice vešly, jenže 
jejich zkompletování včetně traktury bylo z prostorových důvodů možné teprve přímo 
v bazilice. Ve Weingarten trvala stavba také velmi dlouho, což znamená další paralelu. 
Obvykle bývají totiž i hodně velké varhany hotové za dva až tři roky. V našem případě se 
stavba zdržovala zdlouhavým financováním, nebyla ostatně zahrnuta do celkové rekon-
strukce Svaté Hory jakožto Národní kulturní památky, pro kterou byly využity prostředky 
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z Evropských fondů. Peníze na stavbu varhan přicházely zejména od poutníků a dobro-
dinců, pouze velmi omezeně i z veřejných zdrojů.  

V době podepsání smlouvy na stavbu velkých varhan před deseti lety sloužily už na 
Svaté Hoře chórové „dvojvarhany“, kterými Vladimír Šlajch osvědčil svoji schopnost vy-
tvořit pro barokní interiér nástroj, jaký nejen po zvukové stránce, ale i výtvarně dokonale 
zapadne do zdejšího prostředí. Proto byla stavba nových varhan opět svěřena jemu, a to 
rozhodnutím tehdejšího svatohorského faráře P. Stanislava Přibyla. Stavbu zaštítil spo-
lek přátel Svaté Hory Matice Svatohorská. Nové varhany požehnal na svátek Krista Krá-
le v  listopadu 2018 kardinál Dominik Duka OP, přítomen byl papežský nuncius Mons. 
Charles D. Balvo. P. Stanislav Přibyl, CSsR pronesl homilii na téma číselné symboliky 
nového nástroje ve vztahu k našemu lidskému společenství i Boží přítomnosti, která byla 
otištěna v minulém čísle sborníku Folia Organologica. 

Kdo navštíví poutní areál Svaté Hory, je ohromen čistotou stylu zdejší barokní nádhe-
ry. Zároveň překvapen komorními rozměry ústřední stavby, kterou je bazilika Nanebe-
vzetí Panny Marie. Její stříbrný oltář je sice monumentální, štukování interiéru zdobné, 
zlacení bohaté, přesto ale zdejší svatyně působí útulně až domácky. Za středobod poutní-
ho místa a jeho liturgického života můžeme považovat každodenní uctívání sošky Panny 
Marie, kterou podle tradice vyřezal sám první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Ba-
rokní bazilika je jí ideálním příbytkem.

Provozování hudby bylo na Svaté Hoře vždy důležitou součástí duchovního života. 
Je ovšem pochopitelné, že zvukově by pro danou velikost kostela teoreticky stačily i dale-
ko menší varhany. Ambice varhanářů i varhaníků ostatně zvláště dnes často nerespektují 
historicky prověřené zákonitosti, což mívá za následek disproporci hmotnosti nástrojů 
i jejich zvukové vydatnosti vůči potřebám prostoru. Jenže v případě svatohorských varhan 
dosáhl varhanář tak neobvyklé jednoty nástroje a místa určení, že například po výtvarné 
stránce jsme si okamžitě po jejich dokončení vůbec nedokázali představit, že se na své 
pozici ještě nedávno nenalézaly. Ihned také prokázaly své mnohé zvukové přednosti při 
každodenní liturgii, zvláštních slavnostech i během koncertního provozu. Dokladem jsou 
pravidelné Varhanní půlhodinky, které se konají od května do začátku října vždy v neděli 
odpoledne. Nikoli každý varhaník si ale se Šlajchovými varhanami okamžitě rozumí tak 
dobře jako třeba svatohorský regenschori Pavel Šmolík. Ten ostatně často zdůrazňuje, 
jak nejen jemu, ale i dalším varhaníkům je nový nástroj doslova mentorem a rádcem, jak 
nás nutí přizpůsobit se mu v dobrém i ve zlém. Podobně jako i prožívání lidských vztahů 
znamená pro zúčastněné nejen radost, ale někdy i vydatnou námahu.

Z mého pohledu je úspěšná hra na velkých svatohorských varhanách podmíněna jednak 
velkou pokorou vůči nim a schopností se přizpůsobit, jednak hlubokým porozuměním spe-
cifickým vlastnostem daného nástroje. Varhanář je postavil jakožto hold tradičním varha-
nářům kdysi působícím v českých zemích. Zdobení prospektových píšťal odkazuje k loket-
skému Abrahamu Starckovi, příbramskému Ondřeji Kokštejnovi a varhanáři Středního Po-
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vltaví Bedřichu Semrádovi. Traktura hrací i rejstříková je samozřejmě mechanická, pouze 
pedálové tóny strojů umístěných na postranních půdách do baziliky otevřených mají také 
„posilovače“ v podobě elektrických přídavných relé. Pedálové rejstříky se ovládají pouze 
elektricky. Varhany díky hrací traktuře zkonstruované výlučně podle barokních vzorů 
při hře docela nahlas klapou, a navíc, což je způsobeno různou vzdáleností jednotlivých 
spojů, klapou nikoli rovnoměrně na každém tónu. Řadě varhaníků klapání vadí, varhanář 
však na oprávněnosti své konstrukce trvá, přičemž argumentuje staletou tradicí stavby 
varhan. Staří varhaníci současné moderní a zcela odhlučněné traktury vůbec neznali.

Je pravdou, že na míře rušivého klapání se pozná specifický varhaníkův styl hry, dále 
také platí, že snaha o menší hlučnost nutí každého z nás nejen mačkat, ale i pouštět kláve-
sy s co největší pozorností, přičemž způsob pohybu prstu samozřejmě ovlivňuje u mecha-
nické traktury tohoto typu i vyznívání tónových vazeb a hladkost frází. Snaha o bezhluč-
nou hru, byť při slabší registraci zcela marná, ovlivňuje kvalitu melodických linek v rámci 
polyfonie naprosto zásadně a přitom jednoznačně pozitivně.

Třímanuálová klávesnice, která je nádherně tvarovaná v kombinaci vícera efektních 
materiálů, neumožňuje pohodlnou hru. První doteky jsou spíše hledáním a soubojem, 
než procházkou růžovou zahradou. Varhaníkovi se např. mezi tóny fis a gis či gis a ais 
nevejdou prsty, a to ani v případě, že mu narostly docela útlé. V prvním okamžiku lecko-
ho napadne, že se jedná o varhanářovu schválnost, o záměrně nastavenou překážku: teď 
ukaž, co umíš! Možná je tomu tak, Vladimíru Šlajchovi se však klaviatura přesně v těchto 
parametrech provedení prostě líbí. Je pravdou, že některé hmaty zahrát nelze, varhaník 
musí v řadě případů použít i docela neobvyklý prstoklad.

Ani pedálnice nepřináší jen potěšení. Pod manuály je spíše hlouběji zapuštěná, men-
zurována je hodně do šířky. Vlastní bezchybné pedálové hry interpret obvykle dosáhne až 
po déletrvajícím pilném cvičení. Velký rozsah pedálu od C až do f1 zde umožňuje zahrát 
i Bachovu Toccatu a fugu F dur, v rámci jeho tvorby vyžadující vůbec největší počet pedá-
lových kláves. Další záludností obsluhy svatohorského nástroje je případná hra s jednou 
nebo dokonce dvěma mechanickými manuálovými spojkami. Zapínají se posuvem horní 
a spodní klávesnice, varhaník pak hraje uprostřed a stiskávání kláves přitom vyžaduje 
vynaložení větší fyzické námahy, stejně jako kdysi, třeba v osmnáctém století.

Z dispozice nástroje je zřejmé, jak bohaté zvukové možnosti nám poskytuje. Primárně je 
sice určen pro hru starší hudby, hlavně renezanční, barokní či klasické, nicméně ani roman-
tické nebo soudobé skladby mu nejsou zapovězeny. Jen je třeba uvážit, který konkrétní titul 
do programu zařadit a který by byl méně vhodný, jelikož výška ladění je sice a1 = 440 Hz při 
18 stupních Celsia, nicméně temperatura je mírně nerovnoměrná, připomíná ladění Valotti. 
Všechny změny barev se provádějí vytažením nebo zastrčením táhel, a to čistě mechanicky. 
Zda tak stihne varhaník učinit sám, či zda potřebuje pomoc někoho dalšího, to záleží vždy na 
jeho úvaze. Rozličné rejstříkové barvy je možné kombinovat v téměř nevyčerpatelném množ-
ství odstínů, zvláštnost představují dvě zvonkohry (cimbelstern), z nichž každá je umístěna na 
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jedné z pedálových skříní. Na manubriích jsou označeny jako Stella evang. a Stella epist., zvoní 
na evangelní a epištolní straně chrámové lodi. Připojují se k varhanním píšťalám ve specific-
kých okamžicích, zvláště ve vrcholových pasážích vybraných děl či improvizací. Zároveň se 
při cinkání zvonků začnou točit hvězdice, ve kterých rozeznáváme symbol rodu Sternberků, 
tradičních svatohorských donátorů, nalézající se ostatně i na jiných místech baziliky.

U varhan na Svaté Hoře nás napadá, že podobný svět byl přece před mnoha desetiletí-
mi varhanáři postupně opouštěn a zapomenut. Nad krásou zvuku a technickou přímoča-
rostí totiž postupně vítězila snaha o maximální užitkovost, která byla definována jinými 
než prvořadě uměleckými hledisky, a zejména čím dále tupější tovární výroba. Zde se 
naopak jedná o unikátní projekt. Identický nástroj nemají nikde, podobně výjimečných 
vzniká nyní v celoevropském prostoru jen velmi málo. Třeba pro zdárnou interpretaci 
hudby Johanna Sebastiana Bacha jsou tak v našich zemích svatohorské varhany jedinečné 
a nezastupitelné. Barokní varhany v Čechách mají totiž přes všechnu svoji krásu malý tó-
nový rozsah, chybí potřebné klávesy, pedály i rejstříky. Pozdější jsou zase orientovány na 
romantický hudební styl, ještě mladší většinou trpí neduhy výše popsanými.  

Prostorové rozvržení jednotlivých strojů je u svatohorských varhan hodně neobvyklé, 
ale zároveň respektuje dávné tradice. Manuály mají chromatický rozsah od C do f3. Hlav-
ní stroj (II. manuál) je rozdělen tradičně na C a Cis stranu, což znamená, že v jedné části 
hrají všechny tóny C, D, E, Fis, Gis a B (i ve všech dalších oktávách), zatímco ve druhé 
tóny Cis, Dis, F, G, A a H (také tak). Hlavní stroj zabírá nejrozměrnější dvě části korpusu 
varhanní skříně. Má dispozici: Principal 8’, Bifara 8’ (od c1), Bourdon 8’, Quintadena 8’, 
Octava 4’, Violeta 4’, Quinta 3’, Nassat 3’, Super Octava 2’, Quinta Minor, Tertia 1 3/5’, Mix-
tura 3 fach, Cimbal 3 fach a Tromba 8’.

Menší stroj vpředu nad varhaníkovou hlavou, zvaný positiv, se váže ke třetímu manuálu. 
Je disponován takto: Copula Major 8’, Flauta Minor 4’, Principal 2’, Flauto Soprano 2’, Sede-
cima 1’, Mixtura 2 fach, Vox Humana 8’. Prvním manuálem se hraje na spodní stroj, který 
je rozdělen na bas a diskant. Každý rejstřík spodního stroje se zapíná v basu a v diskantu 
zvlášť, po levé a po pravé straně hracího stolu. Hraniční klávesy basu a diskantu jsou h a c1. 
Varhanář umístil spodní stroj hned za hrací stůl do postamentu varhan. Buď plní funkci tře-
tího zvukově plnohodnotného stroje, nebo funkci stroje doprovodného či echového, s dis-
pozicí: Gamba 8’, Portunal 8’, Fugara 4’, Principal 4’, Mixtura 3-4 fach a Oboe 8’. Oba vedlejší 
manuálové stroje mají každý svůj Tremulant. Spodní stroj by v budoucnu mohl dodatečně 
obdržet i pohyblivé žaluzie, jaké by ještě dále rozšířily zvukové možnosti varhan. 

Pedál má dispozici: Sub Bass 16’, Principal Bass 8’, Octav Bass 8’, Super Octav Bass 4’, 
Trombone 16’ a Kornett Bass 4’ 3 fach. Je podobně jako hlavní stroj rozdělen na C a Cis stra-
nu, každá zabírá jednu z přilehlých půdních prostor. Třířadý pedálový Kornett Bass hraje 
naopak z korunního stroje umístěného nahoře pod klenbou. Zároveň se ale dají spojit do 
pedálu i rejstříky hlavního či spodního stroje (táhlem), takže podle okolností jsou možnosti 
jeho využití nadmíru flexibilní nejen po stránce dynamické, ale hlavně prostorové.
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Vůbec nejzvláštnější vlastností svatohorských varhan je zvuková všestrannost a do 
jisté míry snad až univerzalita. Posloucháte-li je, máte chvilku dojem, že slyšíte český 
či jihoněmecký barokní zvuk, poté zase, že jste se náhle ocitli v nedalekém Sasku někde 
u varhan Gottfrieda Silbermanna, až nakonec zaznamenáte pasáže jakoby od Severního 
moře, totiž tóny ideálních varhan Bachových předchůdců severoněmecké školy. Při spo-
jení Principalu hlavního stroje a Bifary naladěné do výchvěvu zaváháte. Jste snad v Itálii? 
Zároveň platí, že ač se nalézáme v kostele katolickém, zdá se varhaníkovi, že nástroj je 
vlastně ideálně zaměřen na hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Duchu Bachova protes-
tantismu zdejší akustika a ozev nadmíru konvenují. Složitá Bachova polyfonie zde zní 
naprosto přehledně a konkrétně, v každém okamžiku se dá ušima přesně postřehnout 
každý detail artikulace, každý nejmenší emoční záchvěv v podobě agogického výkyvu.

Velký počet Bachových preludií, toccat, fantazií, fug a dalších skladeb nevázaných na 
chorální nápěvy předpokládá zvuk varhanního pléna. Na mnoha jinak kvalitních nástro-
jích má ale varhaník problém optimální pléno vůbec sestavit. Důvody jsou různé. Buď je 
potřebná sestava principálů, oktáv a mixtur v daném akustickém prostoru příliš hřmotná, 
jindy nadmíru ostrá, nebo je naopak zvuk takto sestaveného pléna příliš úzký či málo 
vydatný. Jeho zahušťování pomocí fléten či jiných hlasů může výsledek vylepšit ve smyslu 
rozšíření zvuku, často však takové řešení způsobí nezřetelnost jednotlivých hlasů v po-
lyfonii. V příliš velkých prostorách, jakými jsou třeba katedrály, zase musíme většinou 
zdvojit či ztrojit pléna vícera manuálů, aby měl posluchač pocit dynamické dostatečnosti. 
To samé platí u mnohých větších koncertních sálů, zatímco ty komornější jsou i jednodu-
chou sestavou varhanního pléna obvykle nepříjemně přehlušeny. Ač by bylo v takových 
případech podle mého soudu legitimní v případě některých Bachových skladeb při hře 
přecházet alespoň občas na vedlejší manuál a odlehčit tak částečně uším posluchačů, se-
tkává se taková cesta s prudkými reakcemi zastánců přísného dodržování stylových zvyk-
lostí. Ty hovoří jasně: v Bachově době něco takového nebývalo zvykem.

Vynalézavý interpret u skoro každých kvalitních varhan nějaké to vhodné varhanní pléno 
najde. Někdy ale za cenu nepříjemných kompromisů. Znám např. nástroj postavený zhruba 
před deseti lety, u kterého si varhanáři vytkli za cíl realizovat jakousi symbiózu tradic jihoně-
meckého, středoněmeckého a slezského varhanářství. Pokud na něm ovšem chcete hrát „ba-
chovská“ pléna, vaše cesta nebude snadná. Tyto konkrétní varhany mají tři manuály a pedál. 
Dva z manuálů obsahují dispozice vystavěné na principálech osmistopých a positiv v zábradlí 
na principálu dvoustopém. V manuálech najdete čtyři mixtury. Brzy ale zjistíte, že jednotlivé 
stroje vám ani s mixturami dostatečně vydatně znějící pléno neposkytnou. Positiv v zábradlí 
(III. manuál) je vůči kubatuře kostela zvukově příliš tenký, každý z dalších dvou strojů vyza-
řuje zvuk spíše směrem do zdí kůru než do kostelní lodi. To je dáno příliš malým prostorem 
uvnitř dochovaných barokních skříní. Vzdušnice bylo kvůli němu totiž nutné pootočit vůči 
ose kostela. Pro zvukově postačující pléno proto potřebujete použít obě mechanické spojky, 
hrajete pak na prostředním manuálu. Bohužel je vedlejším produktem takto nepohodlné hry 
hlavně menší flexibilita vašeho stisku klávesy, který se pak opravdu stává spíše nediferenco-
vaným úhozem. Nejste si tedy jisti, která registrační volba bude menším zlem.



folia organologica98

articles

U svatohorských varhan při přípravě registrace také váháte, vaše nerozhodnost ale vy-
plývá spíše z nepřeberných možností jejich dispozice. Všechny kombinace jsou zvukově 
krásné, barvy se dobře pojí. Pro sestavení „bachovského“ pléna postačí rejstříky hlavní-
ho manuálu, ale možné jsou i další alternativy. Nejprve se věnujme možnostem labiálních 
hlasů hlavního stroje. Pro hybnější pléna postačí, pokud využijete rejstříky Principal 8’, 
Octav 4’ a Octav 2’, nebo k těmto pouhým třem hlasům připojíte ještě Quintu Minor. Zvuk 
má komorní charakter, ale dynamicky postačuje. Odlišné bude, pokud místo Quinty Minor 
použijete Quintu 2 2/3’, barva je pak trochu hutnější. Můžete ponechat i obě kvinty. K těmto 
alternativám se nabízí ještě další: využití pléna positivu (III. manuál), kde pravděpodobně 
zapojíte sestavu: Copula Major, Flauta Minor, Principal 2’ a Mixtura 2 fach. Ta opět vy-
hovuje pohyblivějším pasážím typu recitativního či větám charakteru koncertantního. Pro 
takové příležitosti ovšem přichází do úvahy i pléno spodního stroje (Unterwerk ‒ I. manuál) 
v sestavě Portunal 8’, Principal 4’ a Mixtura. Ale vraťme se ještě ke stroji hlavnímu. K základ-
ním třem principálovým hlasům můžete standardně přidat také Mixturu nebo Cimbal. Oba 
tyto smíšené hlasy jsou třířadé, přičemž Cimbal obsahuje kromě základního tónu a kvinty 
také řadu terciovou. Samozřejmě lze zejména při potřebě mohutného dojmu použít oba 
smíšené hlasy současně. Zda tehdy přidáte i jednu z kvint či obě kvinty, záleží jen na vás, 
tyto varianty se už od sebe navzájem zvukově tak výrazně lišit nebudou.

Nyní se dostáváme k možnostem využití jazykových rejstříků svatohorských varhan. 
Trompetu manuálového stroje je možné pro nějakou fugu použít i sólově, případně ji 
podpořit Bourdonem 8’ či Principalem 8’ nebo hlasem čtyřstopým. O plénu se pak dá 
mluvit, pokud tento rejstřík připojíte v podstatě ke kterékoli variantě kombinací labiál-
ních hlasů, jež jsem zmiňoval výše. Smysluplná jsou ovšem i pléna, jaká vytvoříte kombi-
nací hlasů hlavního stroje a spodního, eventuelně hlavního a positivu. Namátkou mohu 
uvést např. principálový sbor hlavního stroje bez Mixtury zabarvený hobojem (Oboe 8’), 
či pléno spodního stroje podpořené např. Principalem a Octavou stroje hlavního. Pro 
některé Bachovy skladby se hodí také spojení několika rejstříků labiálních s Trompetou 
8’ i Oboe 8’. Velmi dobře uchem rozeznatelných plén tak na Svaté Hoře docílíme jistě více 
než je prstů na obou rukou. S dalšími jemnými nuancemi si můžeme při registrování 
vyhrát docela dlouho, ani jsem se množství variant zatím nedopočítal do konce. Při me-
chanickém spojení manuálů (manuálové přetahovací spojky III/II a I/II) se varhaník už 
trochu nadře, ale stále ještě v únosných mezích. Kvalita artikulace přitom neutrpí. Tutti 
plén všech tří manuálů jsem na svatohorských varhanách zatím využil jen jednou, a sice 
v  závěrečném chorálu Partity g  moll Sei gegrüsset, Jesu gütig. Pro spolehlivou obsluhu 
kláves je ale v tom okamžiku nutné vyvinout už docela značnou snahu. Ani tehdy ovšem 
neutrpí schopnost varhan dobře artikulovat jednotlivé tóny.

O možnostech registrování Bachových skladeb, které předpokládají nižší dynamickou 
hladinu, by se samozřejmě dalo pojednat ještě daleko šířeji. Seznam relevantních kombi-
načních řešení by byl dlouhý, už při prvním pohledu na dispozici je zřejmé, že teoretic-
ky můžeme počítat kromě jednotlivých barev téměř s jakoukoli hlasovou sestavou. Proto 
uvedu jen příklady, jak je možné zahrát cantus firmus. Některé návrhy jsou vhodnější pro 
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dlouhé tóny cantu firmu, jiné pro kolorované melodie. Výběr je věcí varhaníkova vkusu. 
Kromě sólových principálů, ať již v poloze osmistopé či ve čtyřstopé o oktávu níže, mů-
žeme zvolit i flétny či Quintadenu 8’. Ta se dá zapnout také současně s Bourdonem 8’ či 
Violetou 4’. Velmi zvláštní barvu přinese výchvěv Bifary 8’ s Principalem 8’. Jen musíme dát 
pozor na skutečnost, že Bifara má píšťaly pouze v diskantu, začíná na tónu c1. Při akordické 
hře chybějící výchvěvy v basové poloze nevadí, zatímco rozdíl mezi diskantovou a basovou 
polohou při jednohlase by byl příliš zřejmý a nežádoucí. Mezi prověřené varianty cantu 
firmu patří dále spojení hlasů osmistopých s kvintami a terciemi. Na hlavním stroji takto 
použijeme buď Bourdon 8’ nebo Principal 8’, v poloze 2 2/3’ buď Quintu nebo Nassat, alter-
nativně je možná Tertia, ta buď bez kvintové polohy nebo s ní současně. Jen pomocí hlasů 
uvedených v předchozí větě tak docílíme deseti kombinací. K tomu vzpomeňme ještě na se-
stavu kornetovou: čili Bourdon 8’, Octava 4’, Quinta, Octava 2’ a Tertia. Charakter intonace 
jazykových rejstříků na Svaté Hoře také umožňuje jejich využití pro hru cantu firmu. I tehdy 
je lze kombinovat s rejstříky labiálními. Připočtěme ještě existenci tremulantů na Positivu 
i Unterwerku. Plejáda neotřelých a charakteristických zvuků se jimi ještě rozšíří.

Závěrem je ještě třeba zmínky o registraci pedálu. Jeho dynamická úroveň musí odpovídat 
hlasům manuálovým. Obecně se dá konstatovat, že někteří varhaníci preferují spíše vydatnější 
pedál, jiní si zase dopřávají jeho decentnější vyznění. Pro první skupinu bude jistě vhodné 
využívat pedálovou spojku s hlavním manuálem, podobně jako se s ní běžně počítá třeba 
u nástrojů Gottfrieda Silbermanna. Druhá skupina bude nadšená zejména tím, jak zní pedál 
vlastně ze všech stran a zároveň je dole v lavicích slyšet naprosto kompaktně. Zásluhu na tom 
má jeho výše už zmíněné rozmístění po obou stranách baziliky a zároveň umístění třířadého 
Kornettu až nahoře v Kronwerku. U jednotlivých Bachových skladeb je možné pedál prefe-
rovat někdy více a jindy méně. Záleží na hudební funkci daného basu. Střídání těchto variant 
v průběhu koncertu nebo na programu CD působí naprosto přirozeně. Decentnější dyna-
miku pedálu používáme většinou z důvodu, aby bylo dobře slyšet hlasy manuálové tenorové 
polohy. Asi bych měl zdůraznit, že právě svatohorský nástroj umožňuje posluchačům doko-
nalé sledování  polyfonie, jednak díky komornímu prostoru baziliky a z toho vyplývajícímu 
krátkému dozvuku, jednak díky plastickému naintonování píšťal, kdy ani poloha malé oktávy 
není nezřetelně potlačená a rozmazaná. Jazykový Trombone 16’ je zvukově vydatný, nicméně 
dostatečně pohyblivě nasazující tak, aby jej bylo možné zapnout třeba i v pedálových sólech 
nalézajících se v mnohých Bachových skladbách, např. v Toccatě F dur.

Varhany Vladimíra Šlajcha na Svaté Hoře v Příbrami uzavírají důležitou etapu v jeho 
životě. Po jiných stejně vydařených, z nichž nejvýznamnější a největší postavil v němec-
kém Bruchsalu, představují unikátní počin, který se z mnoha důvodů dá jen těžko na-
podobit některým z dalších nadějných varhanářů. To je dáno nejen výjimečným svato-
horským prostorem pro specifickou novostavbu, ale také i všudypřítomnými tlaky většiny 
varhaníků a organologů na to, aby každý nově postavený nástroj byl především pohodlný 
pro hráče. V tomto smyslu tedy nenalézáme na Svaté Hoře výzvu k následování, ale spíše 
syntézu myšlenek a tradic, osobité memento. Zdejší varhany jsou v dějinách varhanářství 
v českých zemích nenapodobitelným solitérem.



SUMMARY 
Vladimír Šlajch’s organ at Svatá Hora in Příbram draws to a close an important stage of his 

life. Having had equal success building other organs, the most important and largest of which is 
in the German town Bruchsal, this instrument represents a unique achievement. These days we 
usually encounter organs that conform to the wishes of organists and organ experts that every 
new instrument be built primarily with the convenience of the performer in mind. The organ 
at the Basilica of Our Lady of Svatá Hora is different. Instead, it embodies a synthesis of original 
solutions and tried-and-true traditions. Vladimír Šlajch built it as a sort of tribute to the organ 
builders who once worked in Bohemia. The decorating of the prospect pipes makes reference 
to Abraham Starck from Loket, Ondřej Kokštejn from Příbram, and the organ builder Bedřich 
Semrád from the Central Povltaví Region. The tracker action for the manuals and registration is 
mechanical. Because of this tracker action constructed strictly in accordance with Baroque 
models, the organ makes an audible clicking sound when played, and in addition, because of 
differing distances for individual connections, the clicking is not equally loud for each note. The 
clicking bothers many organists, but the organ builder insists that the design is justified, using 
centuries of organ building tradition as his argument.

In my opinion, playing the great Svatá Hora organ successfully depends upon approaching 
it with a great deal of humility and upon the ability to adapt oneself to the instrument, along 
with having a deep understanding of the features specific to the organ. It is true that the level of 
disruptive clacking noise reveals the organist’s particular style of playing, but it is also true that 
the attempt to make less noise forces each of us not only to depress, but also to release the keys as 
carefully as possible, and with this kind of tracker action, moving one’s fingers in this way natu-
rally also influences the sound of legato passages and the smoothness of the phrasing. While the 
attempt to play without making noise is entirely futile, especially when using quieter registration, 
it has an absolutely fundamental influence over the quality of the melodic lines within the context 
of the polyphony, and that influence is clearly for the better.

From the layout of the instrument, we clearly see the wealth of sonic possibilities at our dis-
posal. The many colours of the registers can be combined into an almost inexhaustible quantity of 
shadings. While the organ is intended for playing older music, mainly of the Renaissance, 
Baroque, and Classical eras, neither Romantic nor contemporary compositions are out of the 
question. One must simply consider which ones to choose and which ones would be less appro-
priate, because although the tuning is set at a' = 440 Hz at 18 degrees Celsius, the temperament is 
slightly unequal, reminiscent of Valotti tuning. The spatial layout of the individual divisions of the 
Svatá Hora is quite unusual, but it still respects longstanding tradition. The manuals have a chro-
matic range from C to f '''. The Great division (manual II) takes up the two most spacious parts of 
the organ case. It is divided into a C and C sharp side. A smaller division called the Positiv, placed 
in front above the organist’s head, is connected to a third manual. The first manual plays the Un-
terwerk or Choir division, which is divided into bass and discant. Each register of the Unterwerk 
is activated separately for the bass and discant on the left and right sides of the console. The organ 
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builder placed the Unterwerk right behind the console in the pedestal of the organ. Like the Great 
division, the Pedal is divided into a C and C sharp side, and each takes one of the adjacent loft 
areas on the sides. On the other hand, a three-rank pedal Cornet plays from the Crown Positiv or 
Kronwerk located at the top just under the vault. Representing a peculiar feature are the two sets 
of chimes (Zimbelstern), which are located on the pedal cases on opposite sides.

A noteworthy property of the organ at Svatá Hora is its sonic versatility, perhaps even uni-
versality to a certain extent. If you listen to it, you soon get the impression that you are hearing 
a Czech or south-German Baroque sound, then it suddenly seems that you have found yourself 
listening to a Silberman organ in nearby Saxony, until finally you notice a passage that seems to 
come from the Baltic, with sounds of the ideal organ of Bach’s forerunners of the north-German 
school. Then the combination of the Principal on the Great manual and the Bifara stop tuned to 
create vibrato makes us wonder, might we perhaps be in Italy? And at the same time, although the 
organ is in a Catholic church, the instrument seems to the organist to be in perfect accord with the 
music of Johann Sebastian Bach. The acoustics and reverberation here are exceedingly suited to 
the spirit of Bach’s Protestantism. The Svatá Hora organ is indispensable for the successful in-
terpretation of Bach’s music within the context of this region. Notwithstanding all of their beauty, 
the Baroque organs of Bohemia have a small range of tones, with a lack of the needed keys, pedals, 
and registers, while the later organs are oriented towards the Romantic musical style, and even 
newer organs usually suffer from insufficient artistic quality caused mainly by mass production 
methods. By contrast, the new Svatá Hora organ is of great artistic worth; it even fits the basilica 
perfectly from a visual perspective. Once the organ was finished, we could hardly imagine that not 
long beforehand the instrument had not yet been installed. These days, an organ is very rarely so 
perfectly matched to the place for which it is intended.
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Svatá Hora • J.S. Bach skladatel • interpretace
Svatá Hora • J.S. Bach composer • interpretation
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