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Matice svatokopecká 1923–2023
Sté výročí založení v příštím roce!

Schodiště před svatokopeckou bazilikou v zimním hávu. Foto P. Oslík.

■  Ze života Matice svatokopecké
■  Sté výročí Matice svatokopecké
■  Vzpomínka na Otce Klementa

■  Historie varhan na Svatém  Kopečku  
 u Olomouce, 1. část



DO DIÁŘE 
■  30. listopad, budou započaty přípravy 
instalace betlému na Svatém Kopečku
■  3. prosinec, 9.00 – 12.00, Adventní du-
chovní obnova s P. Gorazdem Krušinou, 
O. Praem. (mše sv. v 9.00, duchovní před-
nášky v 10.00 a 11.00 v zimní kapli)
■  4. prosinec, Adventní setkání s pomoc- 
ným biskupem a protektorem Matice 
Mons. Antonínem Baslerem (setkání od 
14.00 hod., mše sv. od 15.00 hod.)
■  4. prosinec, Svatý Mikuláš na Sv. Ko-
pečku (u Bernardova centra)
■ 17. – 18. prosinec 2022, 24. prosinec 2022 
– 1. leden 2023, 7. leden – 8. leden 2023, Vý- 
stavka betlémů v Bernardově centru
■  28. prosinec 2022, Vánoční koncert 
VÚS Ondráš s mužským sborem Rovina 
s názvem Cesta světla, pásmo vyprávějící 
příběh o Narození Ježíše Krista a lidových 
Vánoc, od 19.00 hod.
■  5. leden 2023, Poutní zájezd do Brna 
(Staré Brno, betlémy)
■  11. únor 2023, Den nemocných s udě-
lováním svátosti nemocných (katecheze   
4. únor 2023)
■  19. únor 2023, Vstup do Roku Matice 
svatokopecké slavnostní valnou hroma-
dou (mše sv. v 10.00 hod.)
Dále se plánuje postní duchovní obnova   
s otcem Gorazdem v Praze. Informace 
zveřejníme na webu Matice svatokopec-
ké. Letos se bude opět konat i Živý bet-
lém, na který srdečně zveme. Po celý rok 
2023 budeme připomínat 100. výročí za-
ložení Matice svatokopecké!

Termíny mší sv. za živé a zemřelé členy 
Matice svatokopecké v r. 2023
13. leden, 10. únor, 10. březen, 14. du-
-ben, 12. květen, 9. červen, 14. červenec,  
11. srpen, 8. září, 13. říjen, 10. listopad, 8. 
prosinec (vždy v 9.00 hod.), 19. únor (mše 
sv. v 10.00 hod., poté valná hromada).

Nedělní mše svaté jsou v bazilice na Sv. 
Kopečku slouženy v 7.30, 10.00 a 15.00 
hod.

Poutní zájezd na Staré Brno
Výbor Matice svatokopecké srdečně 

zve na poutní zájezd do Brna dne 5. led- 
na 2023. Na programu mše sv. u palla-
dia země moravské v bazilice Nanebe-
vzetí Panny Marie a prohlídka kostela, 
dále návštěva Mendelova muzea, Muzea 
starobrněnského opatství (komentovaná 
prohlídka) a výstavy betlémů (Pohádko-
vé Vánoce a betlémy). Doprava společně 
vlakem, sraz zájemců 6:45 ve vestibulu 
hlavního nádraží, návrat do 19.00 hod. 
Předpokládaná cena (doprava, vstupné): 
senioři 550,- Kč, ostatní 700,- Kč. Závaz-
né přihlášky do 4. prosince 2022 u JUDr. 
Zory Krejčí nebo PaedDr. Olgy Němcové.

Postní duchovní obnova 2023
Postní duchovní obnova s otcem Go-

razdem je plánována v klášteře premonst-
rátů v Praze ve dnech 23. – 25. února 2023 
(čtvrtek až sobota). Při nedostatečném po-
čtu zájemců se obnova uskuteční na Sv. 
Kopečku. Prosíme zájemce, aby do konce 
roku 2022 nahlásili člence výboru Fran-
tišce Prášilové předběžný zájem, případně 
se ozvali na matiční email.

KONTAKT:
Matice svatokopecká, spolek 
Návrší Jana Pavla II. 1/1 
779 00 Olomouc-Svatý Kopeček 
IČ: 64627641
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
č. ú.: 2601571772/2010

Email: maticesvatokopecka@seznam.cz 
www.maticesvatokopecka.cz
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kaplan P. Atanáš Leškovský O. Praem. V 
rámci programu vystoupily děti ze svato-
kopecké základní školy. Svatého Martina 
pak přítomní doprovodili před baziliku, 
kde byla sehrána tradiční scénka z jeho ži-
vota. Následně bylo připraveno pohoštění 
a děti si mohly odnést perníčky. Akce se 
setkala s velkým zájmem veřejnosti. 

Matice má k 1. listopadu 296 členů (pět 
jich zemřelo a pět nových přibylo).

-mak-                             

ROK MATICE  
SVATOKOPECKÉ

V souvislosti s blížícím se výročím sta 
let od založení Matice svatokopecké (pro-
sinec 1923) si bude Matice toto výročí 
připomínat během celého následujícího 
roku 2023. Do Roku Matice svatokopecké 
vstoupíme mší svatou a slavnostní úno-
rovou valnou hromadou (osloven bude 
pražský arcibiskup Mons. J. Graubner). 
S plánovanými aktivitami vás seznámíme 
na únorové valné hromadě. Připravujeme 
besedy, pouť členů a důvěrníků Matice, 
výstavku o Matici, program pro děti, pub-
likace, propagační materiály...

Pokud máte v souvislosti se stým 
výročím Matice nápad na další vhod-
nou aktivitu, besedu, osobu přednáše-
jícího…, prosíme o zaslání návrhu na 
email Matice. Návrhy vždy na nejbliž-
ším setkání projedná výbor Matice.

POUŤ MORAVSKÝCH  
MATIC

Pouť moravských Matic se letos usku-
teční na Velehradě v neděli 7. května 2023 
(setkání začne mší svatou v 10 hod.).

SLOVO ÚVODEM
Po slavnosti Krista Krále se přibližu-

jeme k novému Adventu. Chtěl bych Vás 
všechny, milí čtenáři matičního zpravo-
daje, pozdravit a popřát pokojný advent, 
požehnané Vánoce a vše dobré od Boha  
v novém roce 2023. Naše Matice svatoko-
pecká, která v příštím roce oslaví 100 let 
od svého založení, má před sebou velký 
úkol. Navázat na práci předchozích gene-
rací obětavých členů matice, a současně 
pro dnešní společnost se stát srozumitel-
ným partnerem pro společné dobré dílo  
k podpoře našeho poutního místa. Mysle-
me už dnes na ty, kdo sem budou přichá-
zet zítra. Opravená a vyzdobená bazilika, 
svatokopecké muzeum, prostor ambitů, 
farní centrum i reprezentační sály ať jsou 
místy, kde se cítíme doma a kde rádi uvítá-
me poutníky, návštěvníky i zástupce nové 
generace. Nechceme tu být jen pro sebe, 
ale i pro druhé. Připojte se prosím všichni 
k modlitbě za obnovu našeho spolku na 
podporu Svatého Kopečka, přicházejte s 
nápady, jak udělat naše společenství ještě 
přitažlivějším a přiložte ruku ke společné-
mu dílu v roce oslav kulatého výročí na-
šeho založení.    

P. Adrián Zemek, O. Praem.,  
předseda výboru

ZE ŽIVOTA MATICE  
SVATOKOPECKÉ

Dne 23. července se konal tradiční 
poutní zájezd na Starou Vodu u Libavé, 
výbor konstatoval, že zájem o tuto tradič-
ní pouť dlouhodobě klesá. 

Den před Odpustkovými slavnostmi, 
které se konaly 21. až 23. srpna, uspořá-
dala Matice svatokopecká prohlídky pout-
ního areálu. 

V pátek 11. listopadu 2022 proběhl 
další ročník oslavy svátku sv. Martina. 
Přítomné návštěvníky akce pozdravil  
a duchovní zamyšlení pronesl místní 
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ÚMRTÍ
Zemřel P. Klement Jaroslav 
Růžička, O. Praem.

Jak již asi všichni víme, ve věku 84 let 
zesnul páter Klement Jaroslav Růžička, 
O. Praem., který žil na penzi v Domově 
sv. Kříže v Kroměříži. Poslední rozlou-
čení se zemřelým se uskutečnilo na Sv. 
Kopečku v sobotu 19. listopadu, jeho tělo 
bylo uloženo do kněžského hrobu na sva-
tokopeckém starém hřbitově. 

Otec Klement se narodil 15. července 
1938 v Praze. Přes skepsi lékařů vybojo-
val počáteční zápas o život. Vystudoval 
střední školu ekonomickou a pracoval 
jako bankovní úředník. V roce 1967 zahá-
jil studium na Cyrilometodějské teologic-
ké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svě-
cení přijal 24. června 1972. Jeho prvním 
působištěm byl Rakovník, poté sloužil na 
Svaté Hoře u Příbrami (1972–1979). Osm 
let byl administrátorem farnosti Žebrák  
a v letech 1987–2002 byl farářem v Oso-
vě, Hostomicích pod Brdy, Všeradicích  
a Neumětelích. Krátce před Sametovou 
revolucí vstoupil do noviciátu Strahov-
ského kláštera, slavné sliby složil 14. září 
1993. Aktivní kněžskou službu zakončil 
na Svatém Kopečku, kde vypomáhal se 
zpovídáním a bohoslužbami. Otec Kle-
ment byl skromným člověkem, měl rád 

přírodu a vděčný byl za každé setkání  
a společenství. P. Klement byl členem 
MSK od 17. února 2003. Členy Matice 
duchovně doprovázel během poutních zá-
jezdů (např. do Lurd).

-mak-

Vzpomínka na Otce Klementa 
Otec Klement byl především kněz, 

chci mu poděkovat za mše svaté, svátos-
ti smíření a modlitby. Když přijel poprvé 
do naší farnosti, potkala ho moje mamin-
ka u sousoší svatého Jana, jak se vleče  
s kufříkem. Pomohla mu dostat se na faru. 
Maminka byla první farník, se kterým se 
setkal. O pár let později ho můj táta na-
šel ležet v ambitu ve tmě, když si zlomil 
nohu, a přivolal mu pomoc. Jsem rád, že 
oba moji rodiče mu mohli posloužit v ob-
tížných situacích. 

Jednou jsem vstoupil do zpovědnice, 
zpovídání mám raději za sebou než před 
sebou, když se ozvalo za mřížkou přátel-
ské zvolání: „Vítám tě, Pavle!“ Jako bych 
přišel domů k mámě! Kdyby mi měla zů-
stat jediná vzpomínka na Klementa, chtěl 
bych, aby to byla tato! 

P. Klement Růžička hostem farního dne v roce 2022. Foto archiv farnosti.
Ukládání rakve se zesnulým otcem Klementem na svatokopeckém hřbitově. Foto M. Kučera.
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Otec Klement rád navštěvoval naše 
společenství. Když seděl vedle Jarka Gott-
walda, říkali, že jsou Klement Gottwald. 
Každého oslovoval přátelsky jménem. 
Mohli jsme být svědky jejich přátelství 
s Bernardem. Občas se oslovovali něžně 
– „Klemísku“ a „Bernardíku“. Znáte jiné 
dva muže s takovým krásným vztahem? 
Kéž oba odpočívají ve svatém pokoji! 

Při jednom spolču večer se ozval z ven-
ku ptačí zpěv. Otec Klement: „To je sla-
vík.“ My obdivně: „Jak to poznáte, Otče?“ 
On: „To je jediný pták, který v noci zpí-
vá!“ Otec Klement byl velká znalec a ob-
divovatel přírody a ochránce zvířat. 

Výjimečné chvíle byly u Gottwaldů 
na zahradě, kam zpočátku docházel sám, 
později jsme ho při chůzi doprovázeli. 
Když byl již na vozíku, jeho transport na 
zahradu představoval složitou logistickou 
operaci. Na zahradě usedl do svého křes-
la. Těšili jsme se vzájemně ze společnos-
ti, ze společenství. Taky z dobrého jídla  
a pití. Vy, co jste tato setkání zažili, tak 
víte, proč to připomínám. 

Když jsme naší dceři Lence oznámili, 
že Otec Klement bude pohřben na Svatém 
Kopečku, řekla: „To je výborné, mohu se 
jít pomodlit k jeho hrobu!“ To dělejme  
i my. Ať se za nás přimlouvá v Nebi! 

Na Svatém Kopečku 19. listopadu 2022 
P. O.

POHLED DO MINULOSTI
STÉ VÝROČÍ MATICE  

SVATOKOPECKÉ
Předešlé výbory našeho spolku připo-

mínaly v pravidelných intervalech kulatá 
i půlkulatá výročí Matice svatokopecké 
(kupříkladu v Pozdravech nebo Svato-
kopecké ročence). Zdá se tedy, že vše již 
bylo napsáno a co do množství informa-
cí i vyčerpáno. Sté výročí je ovšem zcela 
výjimečné, a proto se pokusíme v tomto 
i v příštím čísle o opětovnou rekapitulaci 

známých faktů a snad i o nové pohledy na 
činnost a význam Matice svatokopecké. 
Zvažujeme také vydání speciálního čísla 
zaměřeného na toto výročí.

Když byla Matice svatokopecká v pro-
sinci 1923 ustanovena, za čtvrt roku již 
měla 370 členů a v poutním areálu byl 
čilý stavební ruch (zahájeny byly opravy 
schodiště, ambitů, exteriéru baziliky včet-
ně sochařské výzdoby…). Na konci květ-
na 1924 již bylo hotové schodiště před 
bazilikou a Matice upínala své síly na sta-
vební úpravy Poutního domu (Katolické-
ho poutního domu), který zakoupila kon-
cem roku 1923 a na vlastní náklady začala  
v následujících letech stavebně adapto-
vat pro potřeby a lepší komfort poutníků 
přicházejících na toto poutní místo. (Při-
pomeňme, že tentýž objekt byl premons-
trátům konfiskován po zrušení převorství 
za Josefa II., což se v padesátých letech 
minulého století zopakovalo, tentokráte 
ovšem pod hávem komunistické ideo-
logie, a historickou křivdu se po letech 
soudních tahanic podařilo zmírnit až do-
hodou s olomouckým magistrátem o pře-
vodu budovy na Arcidiecézní charitu Olo-
mouc, která objekt opravila a vybudovala 
v něm hospic). Protektorem Matice byl do 
roku 1947 olomoucký arcibiskup Mons. 

Kostel a klášter na Svatém Kopečku obepjatý  
mohutným lešením. Z článku Sv. Kopeček zceluje rány, 
které utrpěl válkou, Osvobozený Našinec, č. 130/1947, 

zdroj: Kramerius/VKOL.
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ThDr. Leopold Prečan, který měl poutní 
místo od dětství ve velké oblibě (zakou-
pil zde vilu, ve které i zemřel, viz první 
část statě J. Krejčové v minulém čísle). 
Prvním předsedou nového spolku se stal 
kanovník František Světlík a jejím jedna-
telem – iniciátor spolku – kaplan na Sv. 
Kopečku P. Arnošt Voves O. Praem. Za 
členy se denně konaly v chrámu modlit-
by a pětkrát za rok byla sloužena u oltáře 
Panny Marie mše svatá za zemřelé členy  
a dobrodince Matice. Záměrem zakla-
datelů Matice bylo obnovit zájem pout-
níků o Sv. Kopeček, aby se stal jakýmsi 
„exercičním domem“ pro severozápadní a 
střední Moravu a místem, na kterém lidé 
načerpají nové duchovní podněty. Cílem 
bylo také pomáhat s údržbou a náročný-
mi opravami svatokopeckého poutního 
areálu, zejména formou finančních sbí-
rek. Vůbec prvním zakládajícím členem z 
řad kněží se stal svatokopecký kaplan P. 
Ludvík Antonín Bláha O. Praem., který 
inicioval založení profesionální Charity 
na Moravě. P. Bláha O. Praem. byl jen 
o rok starší než jeho spolubratr P. Voves 
O. Praem., myšlenkově si tedy museli 
rozumět, a zajisté vzájemně své úmysly 
konzultovali a své aktivity ve prospěch 
poutního místa společně koordinovali 
(věčné sliby složili společně ve stejný den 
na Strahově roku 1913). O 25 let později 
od založení měla Matice něco kolem 12 
tisíc členů a v čele s neúnavným a velmi 
akčním proboštem P. Janem Juliem Půdou 
O. Praem. pomáhala s odstraněním škod 
konce druhé světové války. Na lešení, 
které vyrostlo kolem rezidencí a chrámu  
a mělo dvanáct pater, padlo údajně dřevo  
z malého lesa. Matice se do svého zruše-
ní v padesátých letech přičinila o finanč-
ní sbírky ve prospěch obnovy poutního 
chrámu, investovala do stavebních úprav 
poutního a exercičního domu (žel k plá-
nované přístavbě poutního domu již ne-

došlo), dále provozovala kino a spolupra-
covala na pořízení hodnotných movitých 
věcí v poutním areálu, jako bylo kupří-
kladu umístění zastavení křížové cesty do 
ambitů, kterou zafinancovala obchodnice 
z Olomouce paní Čelechovská (viz člá-
nek J. Krejčové v čísle červen 2020), díky 
daru Matice cyrilometodějské nechala 
pořídit nové sochy Sv. Cyrila a Metoděje 
na schodiště před bazilikou nebo se ujala 
také realizace pomníků padlým hrdinům, 
který vytvořil Julius Pelikán. V tomto du-
chu pak na přerušenou tradici v devade-
sátých letech minulého století navázala 
současná Matice.

-mak-
Prameny a literatura:
Nepodepsáno, Matice Svatokopecká. Ha-
nácké listy, č. 35, 31. květen 1924, s. 3.
Nepodepsáno, Právo (týdeník českoslo-
venské strany lidové pro kraje: přerovský, 
kojetínský, lipnický a hranický), Přerov, 
Matice svatokopecká, 1. březen 1924,  
č. 10, s. 3–4
Nepodepsáno, „Matice Svatokopecká“, No- 
vá Severní Morava, 1. únor 1924, č. 6, s. 3.
Šs., Svatý Kopeček zaceluje rány, kte-
ré utrpěl válkou, Osvobozený Našinec,  
5. červen 1947, č. 130, s. 7.
Pozdravy Matice svatokopecké, archiv 
Matice svatokopecké.

HISTORIE VARHAN  
NA SVATÉM KOPEČKU  
U OLOMOUCE – 1. část
„Píšťalové varhany ať jsou v latinské církvi ve 
velké úctě jako tradiční hudební nástroj. Jejich 
zvuk dovede dodat církevním obřadům podi-
vuhodný lesk a mocně povznést mysl k Bohu 
a k vyššímu světu.“                                 
Čl. 112 Konstituce o posvátné liturgii ze dne 
4. 12. 1963

Na Svatém Kopečku v současnosti 
nalezneme v sakrálních prostorách troje 
píšťalové varhany: velké varhany basilky 
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(II/25 – tj. dva manuály s pedálem a 25 
znějících rejstříků – píšťalových řad) od 
Jaroslava Stavinohy z r. 1998, chórové 
varhany basilky (I/9) z let 1722–1725 od 
Jana Davida Siebera a Antonína Richtera 
a nástroj (I/9) od krnovské firmy Rieger 
op. 2501 z r. 1931 v kapli sv. Norberta  
u sester premonstrátek. Nachází se zde 
také několik cenných harmonií. Předklá-
daný seriál o zmíněných nástrojích ma-
puje jejich historii a vyzdvihuje tak jejich 
význam pro liturgický a hudebně-kulturní 
život poutního místa.

Vzhledem k rozvoji barokní kultury 
v Olomouci, zejména po velkém požáru 
města v r. 1709, dochází v poměrně krátké 
době ke vzniku kolekce velkých varhan 
od čelních představitelů různých varha-
nářských škol:
1701, sv. Václav (katedrála), Theodor 
Agadoni, II/24 
1706, Klášterní Hradisko (premonstráti), 
Johann David Sieber, II/34
1722–1726, Svatý Kopeček, (premonstrá-
ti), Johann David Sieber / Anton Richter, 
II/31
1730, Panna Maria Sněžná (jezuité), 
Johann Gottfried Halbich, II/24
1745, sv. Mořic (hlavní městský farní 
kostel), Michael Engler, III/44

Z uvedeného vyplývá, že premonstrát-
ský řád v tomto stavebním dění nezaos-
tává. Dodnes dochovaný rozsáhlý poutní 
svatokopecký areál s rezidencemi a ambi-
ty byl dokončen v první  třetině 18. stol. 
v souvislosti s dalším uměleckým děním, 
jenž byl přípravou na mohutné oslavy 100. 
výročí založení poutního místa v r. 1732. 
Hlavním exponentem zmíněné činnosti 
byl hradišťský opat Robert II. Sancius. 

Ke stavbě velkých varhan byl oslo-
ven brněnský varhanář Jan David Sieber 
(†1723), které po jeho smrti dokončil An-
tonín Richter (1688–1765). Varhanní skří-
ně zhotovil stolař Gallus Precher, ozdobil 

je Johann Sturmer (1675–1729, plastiky) 
a Filip Hieber (polychromie). Osud nej-
starších varhan baziliky od opavského 
varhanáře Jakuba Ryšáka (†1693), kte-
ré byly postaveny po r. 1676 a v r. 1725 
údajně odprodány do Pozořic či Hradeč-
né (Nová Hradečná), je dosud nejasný.  
I přesto, že se ke zmíněnému nástroji Sie-
ber/Richter dochovalo poměrně hodně 
archivních materiálů, zůstávaly některé 
skutečnosti nevyjasněné. Předkládané in-
formace se opírají o novější a historicky 
poněkud přehlédnuté zdroje, a zejména  
o srovnávací organologický průzkum, jenž 
bylo možné uskutečnit až po restaurování  
a průzkumu významných varhan daného 
období – Sieberovy varhany v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v Polné, u sv. Mi-
chaela ve Vídni a v dalších lokalitách, kte-
rých se účastnil pisatel tohoto příspěvku.

Varhany byly dokončeny v r. 1726 An-
tonínem Richterem za 3.428 zl., s ostatní-
mi pracemi měly stát 6.000 zl. Zásadními 
zdroji k určení částky, za kterou byly var-
hany dokončeny jsou účetní knihy klášte-
ra Hradisko z r. 1725, který nové varhany 
platil, a kde je zároveň uvedeno, že částka 
byla vyplacena Davidu Sieberovi a Anto-
nio Richterovi jako zůstatek nedodělku 
(„Dem David Sieber und Antonio Richter 
vor die grosse neue Orgel bezahlt worden 
und dem 7. Juli 1725 der übrige Rest er-
folgt.“). Z uvedeného zápisu však vyplý-
vá, že částka mohla být ve skutečnosti  
i mnohem vyšší. Tuto tezi podporuje Farní 
kronika farnosti svatokopecké, kde se na 
str. 22 (rok 1722) pisatel zmiňuje o sta-
vební činnosti za opata Roberta II. Sancia 
(1722–1732) a uvádí zde: „Nové varhany 
jsou překvapivě elegantní a byly dodány 
za vysokou cenu“ („Organum quoque 
novum mirae elegantiae et magni addidit 
pretii“). V německé poznámce k textu je 
uvedeno, že varhany stály 12.000 zl., což 
je částka nebývale vysoká. S tímto úda-
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jem bylo pracováno i dál, protože na str. 
74 (rok 1877) se píše: „Velké varhany  
v Chrámu Páně Svato-Kopeckém zjed-
nány byly od opata Hradišťského Rober-
ta Sancia nedlouho po roce 1722 za as 
12.000 zl. stř., a zaujímají co do velikosti 
– jak se praví – druhé místo na Moravě.“ 

Velikost varhan z hlediska dispozice je 
rovněž problematickou záležitostí. Zdroje 
k bližšímu určení máme dva. Mladší je dle 
od svatokopeckého probošta P. Julia Jana 
Půdy O. Praem. (1881–1956) z r. 1949  
a starší pochází z r. 1757 z tzv. Meyerovy 
sbírky, která byla ve své době uznávaným 
průvodcem po významných evropských 
varhanách a dodnes je důležitým historic-
kým pramenem k varhanám, které v mi-
nulosti zanikly.
Dispozice svatokopeckých varhan dle 
záznamu z r. 1949: 
Hauptwerk (horní manuál), 45 kláves, 
C-c3 s krátkou oktávou
 1. Prinzipal 8´ prospekt
 2. Flauta maior 8´ dřevo
 3. Quintatön 8´
 4. Salicionale 8´ velká oktá
  va společná s Quintatön
 5. Octav 4´
 6. Flaut minor 4´ dřevo
 7. Quint 3´
 8. Superoctav 2´
 9. Mixtur 5 fach 1 ½´
10. Scharfmixtur 4 fach ½´
Positiv (dolní manuál), 45 kláves, C-c3  
 s krátkou oktávou
11. Coppel maior 8´
12. Prinzipal 4´
13. Coppel minor 4´
14. Spitzflöt 4´
15. Octav 2´
16. Quint 1 ½´
17. Mixtur 4 fach 1´
Pedál, 18 kláves, C-a s krátkou oktávou, 
18 (!) tónů
18. Maiorbass 16´ prospekt

19. Subbass 16´ dřevo
20. Prinzipalbass 8´
21. Bass minor 8´ dřevo
22. Quintbass 6´
23. Octav 4´
24. Mixtur 4 fach 2´
25. Fagott 8´ dřevěné  
 ozvučny, do kulata točené (!)

Manuálová spojka posunovací, pět 
Sperrventilů (!), Kalkant, Tremulant, cel-
kem 1.656 (!) píšťal a 31 rejstříků (!), tlak 
vzduchu cca 55 mmVs, brněnským mis-
trům bylo vyplaceno 3.366 zl. (!). Dopl-
ňující technické údaje pochází ze zápisků 
Antonína Schindlera.

Dispozice svatokopeckých varhan 
dle sbírky z r. 1757, která je s varha-
nami Sieber/Richter obdobné velikosti 
plně kompatibilní (ve srovnání s dalšími 
nástroji zmíněného varhanáře ve Svidni-
ci, Polné, Klášterním Hradisku a Vídni.  
V prvním sloupci je přepis originálního 
záznamu, ve druhém pak opravený dle 
současných zvyklostí:

Die Kloster=Orgel auf den heil. Berg 
bey Olmütz hat 31 Stimmen. (Klášterní 
varhany na Svatém Kopečku u Olomouce 
mají 31 hlasů). Tabulka viz. protější stra-
na.

Wobey eine Coppel zu zwey Manual=Cla-
vieren und vier Bälge. Das Werck ist Anno 
1722. von Antonius Sieber aus Brünn 
gebauet. (K tomu jedna spojka ke dvěma 
manuálovým klaviaturám a čtyři měchy. 
Stroj byl postaven Antonínem Sieberem 
(!) z Brna v roce 1722).

Pisatel tohoto článku se domnívá, že 
dispozice z r. 1757 je autentická. Svědčí 
pro to tyto uvedené skutečnosti:

1. Velikost varhanních skříní: hlavní 
varhanní skříň má následující rozměry: 
šířka: 4,35 m, hloubka dva metry (s pro-
spektovým převisem 0,7 m) a výška sedm 
metrů. Pedálové věže mají trojúhelníkový 
půdorys s rozměry: prospektová délka: 
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2,5 m, boční stěna: 2,2 m, zadní stěna:  
1,7 m a výška 8,2 m. Organologické 
srovnání s velikostí dalších Sieberových 
varhan velikost 31 rejstříkových varhan 
připouští. Do zmíněného prostoru byly 
později vestavěny romantické varhany  
s koncertními rozsahy o 26 rejstřících  
a žaluziovou skříní.

2. Rozmístění varhan: v hlavní varhan-
ní skříni se v postamentu nacházel posi-
tiv, ovládaný ze spielschranku (vestavěný 
hrací stůl) dolním manuálem, na prospek-

tové úrovni (ve výši tří  metrů) se nachá-
zel hlavní stroj ovládaný horním manuá-
lem, v postamentu u zadní stěny kostela 
se nacházela vzdušnice pedálu (dřevěné 
hlasy). V pedálových věžích s dělením se 
v prospektu nacházely dva cínové prin-
cipály 16´+ 8´ a případně další hlasy (4´, 
Cornett, jazyky). Vzduchová soustava se 
čtyřmi měchy se nacházela na boku kůru, 
prostorné zázemí to dovoluje na obou 
stranách hlavní varhanní skříně.

Manual Manual, hlavní stroj, 16 rejstříků
 1. Principal von Zinn im Gesicht 8 Fuss. Principal 8´ v prospektu hlavní skříně z cínu
 2. Quindecima 2 Quindecima 1 1/2´
 3. Quintadena 8 Quintadena 8´
 4. Fugara 4 Fugara 4´
 5. Quinta 4 Quinta 3´
 6. Sesquialt. 2  Sesquialtera 2 řady:  3´+1 3/5´ 
 7. Nachthorn 8 Nachthorn 4´ nebo 8´
 8. Cimbel 3  Cimbel 3 řady
 9. Octava 4 Octava 4´
10. Sedec. 2 Sedecima 1´
11. Piffera von a bis c´´´ 8 Piffera 8´ od a do c3
12. Mixtura 5 fach Mixtura 5 řad
13. Super Octava 2 Fuss. Superoctava 2´
14. Feldflöt 4 Feldflöt 2´ nebo 4´
15. Salecinal 8 Salecinal 8
16. Bordun-Flet 4 und 2 Fuss. Bordun-Flet 8´+4´ nebo Bordun-Flet 16´
Positiv Positiv, 6 rejstříků
 1. Principal 4 Principal 4´
 2. Fleta Maj. 4 Fleta Maj. 8´
 3. Fleta Min. 2 Fleta Min. 4´
 4. Rausch Quint 3 fach. Rauschquint 2 nebo 3 řady 
 5. Nassata 2 Fuss. Nassata 3´
 6. Mixtura 4 fach. Mixtura 4 řady
Pedal Pedal, 9 rejstříků
 1. Principal von Zinn völlig im Gesicht 16 Fuss Principal 16´ v prospektu věží z cínu
 2. Octava auch von Zinn im Gesicht 8 Octava 8´ v prospektu věží z cínu
 3. Pommer offen16 Pummort=Bombardt 16´
 4. Trompet 8 Trompet 8´
 5. Cornett 3 fach Cornett 3 řady
 6. Octava offen 8 Octava offen 8´
 7. Bordun-Bass offen 32 Bordunbass 16´ nebo 32´
 8. Sub-Bass offen 32 Subbass offen 16´
 9. Super Octav 8 Superoctav 4´
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3. Počet rejstříků a počet píšťal: počet 
rejstříků 31 se nezávisle na sobě nachá-
zí takřka ve všech zdrojích. Vzhledem  
k vysoké ceně nástroje a počtu píšťal lze 
předpokládat, že rejstříků v dispozici bylo 
více, než je v zápisu z r. 1949. Při součtu 
počtu píšťal, dle zmíněného zápisu, nikdy 
nelze dojít k číslu 1656 píšťal, zato při po-
čtu 31 rejstříků lze s tolerancí na desítky 
téměř vždy dospět k číslu 1650 až 1700 
píšťal.

4. Zdroj z r. 1949 může být zavádějící 
i z toho důvodu, že dispozice byla zapsá-
na až po opravách a přestavbách nástroje 
v 19. stol., a to ještě po paměti. Jediným 
zdrojem z 18. stol. tak zůstává sbírka  
z r. 1757.

Příště: Osud velkých svatokopeckých 
varhan v 19. a 20. století.

Jan Gottwald, organolog Arcidiecése 
olomoucké a ředitel kůru na Sv. Kopečku

Prameny a literatura
Dopis. Korespondence mezi Římsko-
katolickou farností na Svatém Kopečku  
a Památkovým ústavem v Olomouci ze 
dne 16. 2. 1996. Archiv zmíněného farní-
ho úřadu.
Farní kronika. V archivu Římskokatolic-
kého farního úřadu na Svatém Kopečku  
u Olomouce. Jedná se o autentické zápisy  

a různé opisy s přípisy dění v místě od 
duchovních správců z doby druhé pol.  
17. stol. až po r. 2000.
Friedrich, Zdeněk (1968). K dějinám var-
han na Kopečku a na Hradisku u Olomou-
ce. Hudební věda 5, 1968, pg. 128 – 138.
Navštívení. Pamětní list (brožura) k slav-
nosti svěcení nových varhan v poutní ba-
silice Navštívení Panny Marie na Svatém 
Kopečku u Olomouce. 12. 12. 1998. Vy-
dali strahovští premonstráti na Svatém 
Kopečku. Texty k historii varhan od Anto-
nína Schindlera (1925–2010) a Bohuslava 
Smejkala (1924–2015).
Sbírka (1757). Sammlung einiger Na-
chrichten von berühmten Orgelwerken 
in Teutschland. Breslau, verlegtes Carl 
Gottfried Meyer. Pg. 75.  
Sehnal, Jiří (2003). Barokní varhanářství 
na Moravě, I., II. a III. díl – Varhanáři 
(2003), Varhany (2004) Dodatky (2018). 
Brno, Muzejní a vlastivědná společnost  
v Brně (2003, 2004); Olomouc, Univerzi-
ta Palackého v Olomouci (2018).
Archiválie pisatele tohoto článku.

Pozn.:  Pokračování výňatku z přednáš-
ky Jany Krejčové (Pozdrav, červen 2022) 
bude zařazeno do příštího čísla.

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA MATICE SVATOKOPECKÉ, SPOLKU
Jméno a příjmení                   
Narozen(a) 
Bydliště                                                                                       PSČ 
1. Přihlašuji se za člena Matice svatokopecké, spolku. 
2. Seznámil(a) jsem se se stanovami Matice svatokopecké, spolku a zavazuji se je dodržovat. 
3. Svým členstvím chci podpořit účel Matice svatokopecké, spolku, zejména snahu o uchování  
křesťanského rázu Svatého Kopečku, péči o tuto významnou církevní a kulturní památku. 
4. Zavazuji se uhradit členský příspěvek, jehož výše činí 200,- Kč ročně. Beru na vědomí, že  
členský příspěvek je splatný do konce příslušného kalendářního roku, a lze jej zaplatit: 
     a) hotově 
     b) zaslat složenkou na adresu Matice svatokopecké, spolku
     c) bezhotovostně na účet: Fio banka, 2601571772/2010 

Datum                                                Podpis



Celkový pohled na varhany na hlavním kůru. Foto A. 
Procházková, 2017. Archiv J. Gottwalda.

Záznam v Meyerově sbírce z r. 1757 o svatokopeckých 
varhanách. Archiv J. Gottwalda.

Zapojte se do tvorby Pozdravů  
Matice svatokopecké 

Výbor Matice bude rád za návrhy na 
témata příspěvků, rozhovory a další rubri-
ky, které byste přivítali v Pozdravu. Rádi 
rozšíříme také pole pisatelů, příspěvky  
v dokumentu word (písmo Times New 
Roman, velikost 12 bodů, text neformáto-
vat, fotografie opatřit popiskou a jménem 
autora nebo zdrojového dokumentu či ar-
chivu apod.) nám můžete zasílat na email 
maticesvatokopecka@seznam.cz. Redak-
ce si vyhrazuje právo v případě potřeby 
příspěvky krátit, pravopisně korigovat či 
stylisticky upravovat. Těšíme se na spo-
lupráci!

VALNÁ HROMADA MATICE 
SVATOKOPECKÉ, SPOLKU
Pozvánka
 
Valná hromada Matice svatokopecké, 
spolku
a náhradní zasedání valné hromady

Datum: 19. únor 2023
Místo: Svatý Kopeček u Olomouce, Ber-
nardovo centrum v ambitech poutního 
areálu (Návrší Jana Pavla II.)
Mše svatá v bazilice Navštívení Panny  
Marie v 10.00 hod.

Začátek valné hromady po mši svaté od 
11.30 hod. (drobné občerstvení zajištěno).
Program:
1.  Zahájení modlitbou Matice svatoko-
pecké.
2. Ověření počtu přítomných, schválení 
programu valné hromady.
3. Zpráva o činnosti za období od posled-
ní valné hromady. Změny v členské zá-
kladně od poslední valné hromady.
4. Zpráva hospodářky o hospodaření, sta-
vu majetku a závazku spolku za kalendář-
ní rok 2022.
5. Návrh plánu činnosti na další období.
6. Návrh a schválení usnesení.
7. Diskuse.
 a) Pouť moravských Matic 2023.
 b) Rok Matice svatokopecké.
8. Zakončení včetně požehnání a závěreč-
né modlitby.
     Náhradní zasedání valné hromady Ma-
tice svatokopecké od 12.00 hod.

V případě náhradního zasedání valné 
hromady bude program stejný. Po skon-
čení valné hromady bude pro členy Ma-
tice připraven komorní koncert duchovní 
hudby.
Svatý Kopeček, 15. listopad 2022
  P. Adrián Zemek, O. Praem., 

předseda Matice svatokopecké, spolku



Děkujeme za modlitby a dary a pře-
jeme všem členům Matice a příznivcům 
poutního místa požehnaný Advent, šťast-
né a veselé vánoční svátky, a pokud se 
vydáte na Svatý Kopeček, načerpejte zde 
mnoho duchovního povzbuzení a nechte 
zde na sebe působit i krásu a sílu živého 
poutního místa s bohatou duchovní tradi-
cí, historií i současností!

Výbor Matice svatokopecké

POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
BETLÉMŮ

Výbor Matice svatokopecké srdečně 
zve na výstavu Betlémů, která se bude ko-
nat v Bernardově centru svatokopeckého 

poutního areálu (vstup přes ambity kolem 
Svatokopeckého muzea). Vstupné bude 
dobrovolné.

Rozpis termínů pro veřejnost  
(10.00 – 16.00 hod.)
17. a 18. prosince 2022, 24. prosince 2022 
– 1. ledna 2023, 7. – 8. ledna 2023

Výstavka betlémů 
Prosíme o výpomoc s dohledem na vý-

stavce betlémů, nahlaste se na emailu Ma-
tice. Děkujeme!
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