
ZLATÁ KORUNA 

chórové varhany 
 

Nástroj zhotovený roku 1686 

pravděpodobně varhanářem 
Nicolausem Christeindlem pro 
dominikánský klášterní kostel 

Obětování P. Marie v Českých 
Budějovicích byl v době josefínské 
přenesen varhanářem Fridrichem 
Joachymem Semradem do nově 

vybavované českobudějovické katedrály a přikomponován 
k chórovým lavicím.  
 

Na počátku 19. století byl nástroj vybaven novou stylově 
odpovídající varhanní skříní, zároveň doplněn o symetrickou 

protějškovou varhanní skříň obsahující pedálový stroj o 
jednom rejstříku; prospekt byl osazen dřevěnými atrapami 
píšťal. Nástroj byl několikrát opravován (1799/1800 B. 

Voigt; 1834 F. Jentschke; 1847 neznámý varhanář), přičemž 
tyto opravy vtiskly nástroji definitivní konstrukční a 
dispoziční podobu.  
 

V roce 1912 uskutečnil rozsáhlou romantizující úpravu 

s výměnou více než poloviny píšťalového fondu, klaviatur a 
měchů varhanář Emanuel Štěpán Petr.  
 

V důsledku radikální pokoncilní úpravy interiéru katedrály 
byl nástroj přestěhován spolu s kanovnickými lavicemi do 

zlatokorunského chrámu. Renovace varhan v letech 1997-
2000 nebyla dokončena z důvodu krachu varhanářské 
dílny, která obnovu prováděla. Polychromii varhan tehdy 
obnovil ak. mal. V. Potůček.  
 

Chórové varhany zlatokorunského chrámu mají pohnutou 

historii. Na současném místě mohou navázat na funkci 
někdejšího chórového nástroje a existuje záměr jejich 
pravidelného liturgického využití i zástupu velkých varhan 

v případě jejich budoucího restaurování.  

Nástroj není dnes hratelný pro závady v obou vzdušnicích a 

na traktuře, současně je narušena statika varhanní skříně 
v horních partiích obou křídel. Pro dlouhodobě spolehlivou 
funkci nástroje je třeba odstranit příčiny těchto závad, což 
znamená kompletní restaurování obou vzdušnic a obou 

hřídelových desek a obnovení stability varhanní skříně. 
Ostatní restaurované části – píšťalový fond, hrací stůl, 
vzduchová soustava - budou po 20 letech od posledního 
zásahu revidovány a čištěny. Drobné závady budou 

opraveny. 
 
Manuál, C – c´´´, krátká oktáva, 45 kláves  

Copula 8´  
Flauto 4´  
Principal 4´  

Octava 2´  
Quinta 1 1/2 ´  

Mixtura 1´ 3 fach   
 

Pedál, C – a0, krátká oktáva, 18 kláves, 18 tónů  
- Octavbass 8´ 
 

Hrací stůl je vestavěn do přední stěny postamentu vnější 
skříně jakožto tzv. Spielschrank. Zrcadlová partie druhé skříně 
je v tomtéž místě osazena mřížkovou výplní. 

 
ZÁMĚR - OPRAVA CHÓROVÝCH VARHAN - rok 2023 a 2024 
bude žádán příspěvek od Ministerstva kultury, případně by 

mohly být využité finance, získané z nájemní smlouvy s NPÚ 
(pronájem kostela pro turistické prohlídky). Přesto bude potřeba 

získat další finanční prostředky ze sbírek či darů. 
Na Váš dar je možné získat potvrzení pro daňové účely. 

I. etapa - 465.750,00 Kč 
II. etapa - 328.900,00 Kč 

 

Velice si vážíme vaší podpory.  
KAŽDÝ DOBRÝ SKUTEK ZDOBÍ SRDCE ČLOVĚKA JAKO ZLATÁ KORUNA 

číslo účtu: 
0580285339/0800 

 

rkf.zlatakoruna@dicb.cz 


