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Pokud byl nûkdo v Katedrále svatého Petra a Pavla v Brnû, aÈ jiÏ na m‰i, na koncer-
tu, nebo jen obdivoval tento architektonick˘ skvost, jistû si v‰iml varhan. Královsk˘
nástroj rozeznívá 5964 pí‰Èal; patfií k nejvût‰ím a nejoriginálnûj‰ím varhanám na
Moravû. Varhany, které na hlavním kÛru postavila v roce 1909 praÏská firma bratfií
Pa‰tikÛ, rekonstruoval do souãasné podoby varhanáfi z Doubravice n. Svitavou Pavel
PlhoÀ, kterého jsem nav‰tívil, vyru‰il z intenzívní práce a zeptal se:

Varhanáfi Pavel PlhoÀ

Pane Plhoni, vím, Ïe jste postavil
nebo opravil uÏ více varhan, ale ty na
Petrovû jsou asi va‰e nejvût‰í dílo; jak
dlouho vám trvala rekonstrukce?

Ano, bylo to mé dosud nejvût‰í dílo,
nejednalo se o opravu, ale o postavení
nového varhanního stroje se 73 rejstfií-
ky, do pÛvodní skfiínû tvÛrce Harbicha.
Pracoval jsem na nûm sám skoro 10 let.

Jak jste se dostal k této zajímavé
profesi?

PÛvodnû jsem vystudoval na Integro-
vané stfiední ‰kole elektrotechnické
v Blansku. Také jsem se uãil hrát na kla-
vír pod vedením prof. Svatopluka Nováka
z JAMU, a protoÏe jsme vûfiící rodina,
nav‰tûvovali jsme kostel v Bofiitovû, kde
jsem od 13 rokÛ zaãal hrát na zdej‰í pneu-
matické varhany. Na tûchto varhanách
jsem objevoval základy varhanáfiství.
Postupnû jsem se vûnoval opravám var-
han v okolí a nakonec mne varhanáfiství
zcela pohltilo. První varhany jsem posta-
vil ve sv˘ch 23 letech v Hefimanovû
u KfiiÏanova. Pfiicházely dal‰í zakázky
a bylo jich stále víc a víc. Nakonec jsem
si doplnil vzdûlání studiem na Stfiední od-
borné umûlecké ‰kole varhanáfiské
v Krnovû. Získával jsem zku‰enosti a vû-
domosti nejen teoretické, ale také praktic-
ké – napfiíklad zkoumáním varhan pfii
sv˘ch toulkách po Francii. Tam jsem se
také zdokonaloval v jazyku, kter˘ jsem
soukromû studoval. 

Kdy jste zaãal s prací na Petrovû?
Kolem roku 1994 mû poÏádal správce

P. Jan Kabeláã z Katedrály svatého Petra
a Pavla, abych se podíval na jejich varha-
ny, které byly jiÏ dlouho mimo provoz,
a pokusil se je opravit. Nûjak˘ ãas jsem
strávil zji‰Èováním závad a laborováním
s ãásteãnou opravou, ale nakonec jsem
zjistil, Ïe oprava není dobr˘m fie‰ením.
Bylo mû jasné, Ïe situaci vyfie‰í pouze
zhotovení nov˘ch vzdu‰nic. PÛvodní to-
tiÏ byly nepromy‰lené a celkem dost po-

ruchové. Velmi mû pfiekvapilo, Ïe tuto
zakázku dali mnû; tenkrát to byla v˘zva,
která se neodmítá. Znaãnou roli hrála ce-
na, která byla pro farnost ve v˘sledku
velmi nízká. Byla to v celkovém souãtu
pûtinová ãástka oproti cenû velké varha-
náfiské firmy. Ve‰kerou práci jsem totiÏ
dûlal sám, s minimem pomocníkÛ. Práce
trvala 10 let; v roce 2004 se v katedrále
ozval hlas nov˘ varhan, kter˘ je v diecé-
zi ojedinûl˘ svou romantickou dispozicí.

Postavit tak velk˘ a komplikovan˘
nástroj je dílo úctyhodné; nebylo to pro
jednoho ãlovûka opravdu pfiíli‰ velké
sousto? 

Máte pravdu, ale tehdy hrálo velkou
roli mé nad‰ení, vûnoval jsem tomuto
dílu obrovské mnoÏství ãasu. I kdyÏ nû-
které díly odebírám od dodavatelÛ, tak
naprostou vût‰inu si vyrábím sám, vãet-
nû elektronické ãásti. Nûkteré souãástky
jsou m˘mi vlastními nápady vylep‰ené,
nebo zcela novû vyvinuté, coÏ pfiispívá
k lep‰ímu chodu varhanního stroje a ta-
ké k jeho vût‰í Ïivotnosti. Je pravda, Ïe
vût‰ina varhanáfisk˘ch firem má specia-
listy na rÛzné druhy komponent a hlav-
nû vyuÏívají subdodavatele. Já varhany
nejen sám postavím z komponent, které
si sám vyrábím, ale také sám provádím
intonaci. To je asi nejzajímavûj‰í ãin-

zakázku jsem získal zde, v Doubravici
nad Svitavou, kde navíc vedu chrámov˘
sbor vyznaãující se velkou obûtavostí.

Z va‰eho vyprávûní je poznat, Ïe dûlá-
te práci, která je zároveÀ i va‰ím koníã-
kem a Ïe ji dûláte s láskou. Co vás nej-
více pfii práci tû‰í a co vám naopak vadí?

Nejvíc mû potû‰í, kdyÏ je dílo hotové
a historick˘mi prostory kostelÛ a chrá-
mÛ se nese velebná hudba varhan, které
dokáÏí ti‰e ‰eptat jemné tóny, stejnû ja-
ko boufiit v monumentálním, majestát-
ním chóru. Samozfiejmû mû tû‰í, kdyÏ
se zvuk m˘ch varhan líbí obyãejn˘m li-
dem, nejen odborníkÛm.

Co mnû vadí? V poslední dobû se set-
kávám ãasto s názory rÛzn˘ch „odborní-
kÛ”, se kter˘mi se nemohu ztotoÏnit.
Jedná se o to, Ïe nerespektují fakt, Ïe i ve
varhanáfiství jsou rÛzné smûry v˘voje.
Mnozí se dost násilnû snaÏí uchovat v kos-
telích pÛvodní varhany, které nemají pat-
fiiãn˘ zvukov˘ rozsah a jsou postaveny v˘-
hradnû na mechanickém ovládání.
Zatímco v˘mûnou za nov˘ varhanní stroj
s více rejstfiíky, kombinacemi, mechanic-
kou nebo i elektropneumatickou traktu-
rou, lze získat mnohem praktiãtûj‰í ná-
stroj. Tito „odborníci” prosazují jen staré
postupy a hledají pouze krásy baroka; jsou
to vût‰inou teoretikové, kter˘m chybí
vlastní manuální zruãnost, kterou si kom-
penzují kritizováním fiemeslníkÛ, ktefií
mají svÛj vlastní styl. To je ale jen pfie-
chodn˘ jev, kter˘ se bûhem ãasu zmûní.
Pfiipomíná mi to pohádku Císafiovy nové
‰aty; do doby procitnutí jeho pochlebníci
také obdivovali krásné, neexistující ‰aty.

Pane Plhoni, dûkuji za rozhovor
a pfieji Vám hodnû úspûchÛ ve Va‰í za-
jímavé práci. Petr Hanáãek
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nost, která spoãívá v
úpravû hlasu jednotli-
v˘ch pí‰Èal tak, aby v˘-
sledn˘ zvuk rejstfiíkÛ
mûl správnou barvu,
harmonii a sílu. Je tfieba
zvuk a jeho intenzitu
sladit s akustikou pro-
storu, ve kterém jsou
varhany umístûny. Práce
intonéra je právem po-
vaÏována za vrcholné 
umûní fiemesla. Není to
tedy ladûní, které se pro-
vádí aÏ nakonec a jedná
se jiÏ o rutinní záleÏi-
tost. 

Jaké jsou va‰e dal‰í
realizovaná díla?

Bylo toho pomûrnû
hodnû, namátkou se
jednalo o varhany v ko-
stelích v Lukavici,
Ivanãicích, Blansku,
poutním kostele Mont-
serrat u Slavonic, Hefi-
manovû, Újezdu u âer-
né Hory a nyní dokon-
ãuji varhany v Budi‰ovû
u Tfiebíãe a v Mikulo-
vicích u Znojma. Dal‰í

Varhanáfi Pavel PlhoÀ.

Varhany v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brnû.


