
Restaurování varhan a revitalizace kostela 

Nanebevzetí Panny Marie 
 

 

 
Podpořeno Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondů EHP 

Podpořeno také Jihomoravským krajem 



Informace o projektu 

   4/2019 hledání vhodné dotace pro obnovu varhan 

   5/2019 první zmínka o připravovaném dotačním programu Fondů EHP 2014-2021 

   6/2019 zahájení přípravy žádosti o dotaci 

   12/2019 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o grant 

   4/2020 podání žádosti o grant z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura 

   3/2021 schválení žádosti o grant a zahájení realizace 

Farnost získala grant z Fondů EHP ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů projektu 

Celkové výdaje projektu  17,4 mil. Kč 

Výše schváleného grantu 15,7 mil. Kč 

   8/2021 podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci individuální 

dotace 

   11/2021 schválení žádosti o dotaci 

Farnost získala z rozpočtu Jihomoravského kraje dotaci ve výši 700 tis. Kč 

Cesta k realizaci 



Informace o projektu 
Co jsou Fondy EHP 

Státy Norsko, Island a Lichtenštejnsko jsou součástí 

evropského hospodářského prostoru (EHP)  

a prostřednictvím Fondů EHP a také Fondů Norska  

přispívají státům střední, východní a jižní Evropy  

ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů. 

 

Bližší informace je možné nalézt na webových 

stránkách www.fondyehp.cz 

 

http://www.fondyehp.cz/


Informace o projektu 
Aktivity projektu 

Projekt obsahuje následující aktivity 

 restaurování varhan 

 oprava střechy kostela 

 maximální zpřístupnění památky (návštěvní doba, virtuální prohlídka, 3D model) 

 vytvoření stálé expozice o P. Václavu Drbolovi 

 uspořádání výstav spojené s přednáškou (besedou) 

 uspořádání kulturních akcí (Noc kostelů a Dny evropského dědictví) 

 uspořádání odborného varhanního kurzu 

dále obsahuje aktivity, které jsou povinné pro všechny projekty 

 vypracování strategie 

 publicita projektu 

 management projektu 

 



Restaurování varhan 
Popis 

Restaurování varhan se skládá z: 

restaurování stroje - hrací části varhan do podoby roku 1897, tj. do podoby 

varhan sestavených firmou bratří Braunerů z Uničova 

restaurování památkově ochráněné skříně s barokní výzdobou 

 

Zhotovitelé 
V roce 2021 byli vysoutěženi zhotovitelé: 

na restaurování hrací části - ORGLARSTVO ŠKRABL, d.o.o. - slovinská 

restaurátorská firma působící v celé Evropě 

na restaurování skříně - A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o. - česká restaurátorská 

firma 

 Náklady 

Celkové náklady dosahují výše 7,7 mil. Kč 

 



Restaurování varhan 
Dosavadní postup prací 

V roce 2021: 

zahájena demontáž hrací části  

odvoz píšťalového fondu do Slovinska 

 

V roce 2022 (do června): 

dokončení demontáže hrací části 

restaurování píšťal a varhanního prospektu ve slovinském ateliéru 

zahájení restaurování skříně  

provedení detailního průzkumu povrchové úpravy skříně 

demontáž figurální výzdoby a řezeb a jejich odvoz do ateliéru k 

restaurování 

 



Restaurování varhan 
Demontáž a odvoz píšťalového fondu 

Píšťalový fond se skládá z dřevěných a kovových píšťal ze zinku a cínové slitiny: 

I. manuál (cca 500 píšťal) 

II. manuál (cca 350 píšťal) 

pedál (cca 100 píšťal) 

 

Zbývající části hracího stroje byly ve stavu neumožňující restaurování, a proto 

budou zhotoveny nově jako restaurátorské kopie. 

 



                              Píšťaliště I. manuálu     



                              Píšťaliště I. manuálu     



                              Píšťaliště I. manuálu     



                              Píšťaliště I. manuálu     



                             Píšťaliště II. manuálu        



                             Píšťaliště II. manuálu        



                             Píšťaliště II. manuálu        



                                    Píšťaliště pedálu            



                                    Píšťaliště pedálu            



          Demontované píšťaly připravené k odvozu do Slovinska 



          Demontované píšťaly připravené k odvozu do Slovinska 



          Demontované píšťaly připravené k odvozu do Slovinska 



                       Stav po demontáži píšťal 



          Stav po kompletní demontáži hrací části včetně řezbářské výzdoby 



                Stav kůru po kompletní demontáži hrací části varhan 



           Stav vnitřní části skříně po kompletní demontáži hrací části varhan 



Oprava střechy kostela 

Oprava se týká střechy: 

nad hlavní lodí kostela  

nad presbytářem  

nově i nad předsíní kostela 

Jedná se zejména o práce zaměřené na: 

výměnu krytiny - bobrovky 

opravu krovu včetně zhotovení nových přístupových lávek 

obnovu klempířských prvků včetně nového měděného opláštění sanktusníku, 

nové měděné pozlacené makovice a opravu a pozlacení kříže 
 

 

Popis 

Náklady 
Celkové náklady dosahují výše 5,5 mil. Kč.  

 

 

Zhotovitel 
Na konci roku 2021 byl vysoutěžen zhotovitel H  & B delta, s.r.o. 

 

 



Oprava střechy kostela 

Práce byly zahájeny předáním staveniště dne 14. 3. 2022 a doposud bylo provedeno: 

výměna krytiny – bobrovky nad hlavní lodí kostela 

lokální oprava krovu včetně zhotovení nových přístupových lávek 

výměna oplechování, žlabů a svodů 

nové měděné opláštění sanktusníku 

stará makovice a kříž byly sejmuty, v makovici však nebylo žádné pouzdro s 

informacemi z období poslední opravy střechy  

výroba a pozlacení nové makovice včetně výroby pouzdra, do nějž byly vloženy 

artefakty informující o dnešní době pro generaci, která bude v budoucnu 

opravovat střechu; pouzdro bylo vloženo do makovice 

oprava a pozlacení kříže 

 

 

Dosavadní postup prací 



 

 

                     Oprava střechy lodi kostela 



                   Degradovaná krytina i sněhové zábrany 



                                 Demontáž žlabů a oplechování 



                     Sanktusník po demontáži oplechování 



                     Sanktusník po demontáži oplechování 



                                           Demontovaná makovice 



                               Nové laťování 



                  Nová krytina, oplechování a sněhové zábrany 



                                Nové oplechování sanktusníku 



                                Nové oplechování sanktusníku 



                         Nové pouzdro vložené do makovice 



                                        Nová pozlacená makovice 



                                          Opravený pozlacený kříž 



                                     Nové lávky 



Ostatní aktivity projektu 

zavedení návštěvních hodin pro prohlídku interiéru kostela v letním období   
(od července do září)  

vytvoření virtuální prohlídky kostela – od ledna je ke zhlédnutí zde (odkaz je 
umístěn na webu farnosti i projektu)  

vytvoření 3D modelu varhan – předpoklad v dubnu 2024 
 

 

Maximální zpřístupnění památky 

Vytvoření stálé expozice o P. Václavu Drbolovi 
Expozice byla vytvořena ve spolupráci s partnerem projektu Občanské sdružení 

PAMĚŤ již minulý rok a je umístěna v předsíni kostela. 

 

 

Uspořádání výstav spojených s besedou 
Jedná se o putovní výstavy, které zajišťuje výše zmíněný partner projektu a 

tematicky souvisí s expozicí. Jsou zaměřené na období perzekuce v době totality 

komunistického režimu. Výstavy se konají během realizace projektu každý rok vždy 

od srpna do září a jsou zahajovány vernisáží s besedou. 

 

 

https://prohlidka.farnostbucovice.cz/#node1/CS


Ostatní aktivity projektu 

  Jedná se o celostátní akce, které se konají každý rok 

na jaře - Noc kostelů – do programu je zapojen norský partner URVAL OSLO ART, 

který se podílí na uskutečnění výstavy norského umění  

na podzim - Dny evropského dědictví - kostel je zpřístupněn veřejnosti a může 

být doprovázen programem 

Uspořádání kulturních akcí 

Uspořádání odborného varhanního kurzu 

Po  obnově varhan  se bude konat  ve  spolupráci  s partnerem projektu     

MUSICA SACRA - Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě                

odborný interpretační varhanní kurz, který je určen pro studenty konzervatoří, 

JAMU nebo profesionální varhaníky. 

 

 

 



Další a bližší informace o projektu je možné najít 

na webu farnosti nebo na webu projektu  
www.projekt.farnostbucovice.cz 

 

 
Virtuální prohlídka kostela 
www.prohlidka.farnostbucovice.cz 



Děkujeme za pozornost 

červen 2022 


