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Posudok - návrh na generálnu opravu organa v kostole Ducha
Svätého v Nemčiciach

Charakteristika nástroja:

Jednomanuálový šesťregistrový organ s pedálom má mechanické traktúry, 
kuželkové vzdušnice s registrovými kancelami. Rozsah manuálov C – f3, rozsah 
pedálu C – f, 18 klávesov a 12 tónov. Obloženie dlhších klávesov je nepôvodné z 
plastu. V miestnosti za organom (v podveží) je umiestnený faldový zasobníkový 
mech s čerpacím mechom klinovým. Nevhodné dúchadlo vzduchu je umiestnené na 
povale kostola. Píšťalový fond nástroja je silne doničený od neodborných zásahov, 
čím sa odzrkadluje aj jeho zvuk a rozladenosť.

Dispozícia nástroja:

Manuál: Pedál:

Bourdon 8´ Oktávbas 8´

Salicionál 8´

Principál 4´

Flauta 4´

Mixtura 2´ 3x

Spojka I/P



Popis prác:

Vzhľadom  na  nevhodný  a  opotrebovaný  stav  nástroja  by  som  navrhoval  organ
generálne opraviť. Skutočnosť, že nástroj bol postavený v roku 1900 a očividne na
ňom nebola počas jeho existencie žiadna väčšia oprava, zaslúži si generálne opraviť.

Ako prvú z prác by som nainštaloval nové dúchadlo vzduchu a vyhotovil nový menší
zasobníkový mech. Nový ventilátor pre organ by bol priamo v podveží za organom
pri mechu. Terajšie umiestnenie ventilátora na povale kostola je nevhodné z dôvodu
nasávania veľmi suchého vzduchu z povala kostola, čo rozľaduje a vysušuje organ.

Ďaľšiu  rekonštrukciu  by  podstúpil  hrací  stôl  a  jeho  súčasti.  Bola  by  obnovená
vnútorná polytúra, vymenené nepôvodné poťahy kláves za kostené a zjednotili by sa
názvy  registrov  (nové  terčíky  s  názvami  registrov),  obnovenie  spojené  s
konzervovaním by podstúpila aj pedálová klaviatúra.

Píšťalový fond nástroja sa po viňatí  z  nástroja zdokumetuje a  odvezie do dielne na
opravu , prípadné doplnenie zničených píšťal za nové.  Nepôvodný register Oktávbas
8´ by som navrhol vymeniť za  nový register Subbas 16. Týmto zásahom sa zlepšia
zvukové možnosti nástroja.

Nepôvodné  prospektové  píšťaly  zo  zinku,  ktoré  boli  zrekvírované  počas  prvej
svetovej vojny budú nahradené novými z organového kovu.

Vzdušnice, vzduchovody a všetky súčasti mechanickej traktúry sa odvezú do dielne
na opravu.

Po všetkých týchto prácach sa nástroj zostaví, naintonuje a naladí.

Jednotlivé práce kvôli ich náročnosti žiaľ nemožno rozdeliť na jednotlivé etapy, tak
aby nástroj bol počas opravy v hrateľnom stave. Na jednotlivé etapy sa dajú práce
rozdeliť  ohľadom financovania  jednotlivý,  poprípade  sa  dohodnúť  na  splátkovom
kalendáry.

Práce na organe by sa mohli začať v priebehu  mesiaca januára 2020 a skončiť do
novembra 2020, tak aby bol nástroj na vianoce hotový. Doba trvania prác cca 10
mesiacov.

Počas tejto doby bude organ v nehrateľnom stave.

Na prevedené práce dávam záruku 5 rokov od dokončenia a prevzatia nástroja.



Ceny jednotlivých prác:

- Rekonštrukcia hracieho stola a jeho súčastí: 2900,- euro

- Inštalácia nového mecha s regulátorom: 1300,- euro

- Inštalácia nového organového ventilátora: 1450,- euro

- Oprava a doplnenie píšťalového fondu: 2 400,- euro

- Výroba nových prospektových píšťal:1800,-euro

- Oprava traktúr a vzdušnice manuálu :1740,- euro

- Oprava  traktúr a vzdušnice   pedálu: 550,-euro

- Výroba a osadenie nového registra Subbas 16´: 1400,- euro

- Intonácia a ladenie: 680,- euro

- Dopravné náklady: 660,.-euro

Celková cena opravy organa: 14 880,- euro

v Bánove dňa 26.9.2019 Ján  Novák - organár
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