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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru
Více info na e-mailu: info@amica.cz

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA

FARMÁŘSKÉ TRHY
KAŽDÝ LICHÝ ČTVRTEK

22. 10. / 5. 11. / 19. 11. 
od 8 –16 hodin
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BLANSKO

N A Š I 
PA R T N E Ř I

ZAL. 1298

BLANENSKÝ

rovnost

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ SITUACI O KONÁNÍ AKCE NA WEBU KSMB

28. 11. 2020 v 19 h
DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO

TALKSHOW  Vánoce
OSMANYHO 

LAFFITY

6. 11. 
v 19 h

DĚLNICKÝ 
DŮM 

BLANSKO

www.akelektroeshop.cz tel. 776 336 536
ledničky  l  pračky  l  myčky

sušičky  l  televizory

Nové varhany v kostele sv. Jana Křtitele
v Doubravici nad Svitavou

	 Ty	nejlepší	věci	si	dávají	takzvaně	„na	
čas“.	Je	ale	nepsaným	pravidlem,	že	ta-
kovéto	věci,	stavby,	které	se	rodí	pomalu	
mnohdy	překonají	staletí	či	tisíciletí.	Je-
den	takový	unikát	mají	nově	v	kostele	sv.	
Jana	Křtitele	v	Doubravici	nad	Svitavou.
	 Dne	13.	září	2020	byla	v	Doubravici	
velká	událost	a	to	„žehnání	nových	var-
han“	při	mši	svaté.	Původní	varhany,	kte-
ré	sloužily	v	kostele	do	roku	2008,	byly	
dílem	tří	varhanářů.	Nejstarší	částí	byly	
vzdušnice	od	brněnského	varhanáře	Voj-
těcha	Káše.	Varhanní	skříň	je	dílem	kut-
nohorské	firmy	Tuček.
	 V	 roce	 1976	 bylo	 v	 Doubravici	 roz-
hodnuto	 o	 stavbě	 nových	 varhan,	 ale		

z	důvodu	velké	finanční	náročnosti	do-
šlo	pouze	ke	generální	opravě	a	násled-	
né	instalaci	pneumatického	hracího	sto-
lu	v	roce	1983.	Varhany	měly	654	píšal.	
Při	další	opravě	v	r.	1986	byly	odcizeny	
hodnotné	 rejstříkové	 hlasy	 a	 varhany	
ztratily	barvu	i	sílu.	
	 A	zde	„nastupuje	na	scénu“	varhanář		
z	Doubravice	n.	Svitavou	(rodák	z	Rájce-
-Jestřebí)		Pavel	Plhoň.	Na	své	první	var-
hany	hrál	Pavel	Plhoň	ve	svých	13ti	le-
tech	v	kostele	v	Bořitově,	kam	s	 rodiči	
chodil	na	mše.	Na	těchto	varhanách	obje-
voval	základy	varhanářství.	Postupně	se	
věnoval	opravám	varhan	v	okolí	a	nako-
nec	ho	varhanářství	zcela	pohltilo.	První	
varhany	 postavil	 ve	 svých	 23	 letech		
v	 Heřmanově	 u	 Křižanova.	 Přicházely	
další	zakázky	a	bylo	jich	stále	víc	a	víc.	
Nakonec	si	doplnil	vzdělání	studiem	na	
Střední	odborné	umělecké	 škole	varha-
nářské	 v	 Krnově.	 Získával	 zkušenosti		
a	 vědomosti	 nejen	 teoretické,	 ale	 také	
praktické	 –	 například	 zkoumáním	 var-
han	při	svých	toulkách	po	Francii.	Tam	
se	 také	 zdokonaloval	 v	 jazyku,	 který		
soukromě	studoval.	Mimo	získanou	za-
kázku	v	Doubravici	nad	Svitavou	Pavel	
Plhoň	 zrealizoval	 stavby	 nebo	 opravy	
varhan	 v	 kostelích	 v	 Lukavici,	 Ivanči-

cích,	 Blansku,	 poutním	 kostele	 Mont-
serrat	 u	 Slavonic,	 Heřmanově,	 Újezdu		
u	 Černé	 Hory,	 v	 Budišově	 u	 Třebíče,		
v	Mikulovicích	u	Znojma,	v	Brně	v	Ka-
tedrále	 svatého	 Petra	 a	 Pavla	 na	 vrchu	
Petrov…	 V	 Doubravici	 nad	 Svitavou	
vede	 Pavel	 Plhoň	 navíc	 chrámový	 sbor	
vyznačující	se	velkou	obětavostí.
	 1.	července	2008	byla	zahájena	první	
fáze	 opravy	 spočívající	 v	 obnově	 ales-
poň	 části	 píšal.	 Tato	 fáze	 opravy	 byla	
dokončena	v	 roce	2009	a	varhanám	se	
alespoň	 částečně	 vrátil	 lesk.	 Při	 této	
opravě	se	ale	potvrdilo,	že	celý	nástroj		
je	v	tak	špatném	funkčním	stavu,	že	se	
farnost	 stavbě	 nového	 systému	 vzduš-	
nic	nevyhne.	
	 V	roce	2010	bylo	rozhodnuto	o	zásad-
ní	 modernizaci	 varhan	 při	 zachování	
varhanní	 skříně.	 Nové	 varhany	 mají	
2012	 píšal,	 jsou	 elektropneumatické		
a	obsahují	i	jazykové	hlasy.	Jedná	se	tedy	
svým	rozsahem	o	koncertní	nástroj	a	na	
okrese	Blansko	se	jedná	o	varhany	nej-
větší.	 Vlastní	 průběh	 prací	 byl	 něko-	
likrát	 přerušen	 z	 důvodů	 obtížnějšího	
shánění	finančních	prostředků,	vícepra-
cí	provedených	bezplatně,	obnovou	elek-
trických	rozvodů	v	celém	kostele	a	také	
zdravotními	 komplikacemi	 a	 povahou	

varhanáře.	Živým	i	zemřelým	se	omlou-
váme	 a	 prosíme	 o	 odpuštění.	 Celková	
hodnota	 díla	 je	 v	 dnešních	 cenách	 asi		
cca	6–7	milionů	korun.	Cena	zaplacená	
je	1	220	000	Kč.	Největším	sponzorem	
je	 varhaník	 a	 varhanář	 v	 jedné	 osobě,	
Pavel	Plhoň.	Tímto	všem	dárcům	děkuji.
	 V	příštím	roce,	dá-li	Bůh,	po	pomi-	
nutí	 epidemiologické	 situace	 plánuje		
farnost	 pořádat	 varhanní	 koncert.	 Po	
koncertu	proběhne	seznámení	a	prezen-
tace	o	stavbě	nových	varhan	v	Doubra-	
vici.	O	termínu	konání	koncertu	budeme	
čtenáře	Listů	regionů	informovat.	

Text: P. Jan Piler, Renata Kuncová Polická
Foto: Ladislav Kunc 


