
Informace k projektu restaurování varhan v kostele sv. Václava v Čachrově 

   Rádi bychom touto cestou informovali širokou veřejnost s projektem restaurování varhan 

v čachrovském kostele. Čachrovské varhany mají svůj počátek někdy kolem roku 1714, kdy je zmínka 

o prvním pozitivu na čachrovském kůru. Pravděpodobně kolem roku 1860 byl tento varhaní pozitiv 

zrušen a jeho části (vzdušnice, píštaly, …?) použity při stavbě nových varhan. Tyto varhany stavěl 

varhanář Johann Fischpera v roce 1868 a jsou to varhany, které se s několika zásadními úpravami 

dochovali až do dnešních dnů. Tyto zmíněné úpravy prováděl varhanář z nedaleké Sušice Matěj Josef 

Wunsch a to v roce 1904 a 1932. Od té doby na varhanách nedošlo k žádné zásadnější opravě.  

   Vzhledem k využívání kostela k nejrůznějším koncertům, besídkám místní základní školy a školky a 

především liturgickým účelům (mše, svatby, křty, pohřby…) jsme z důvodu špatného poslechového 

vjemu (rozladění nástroje a tudíž nemožnosti slazení s jinými nástroji) chtěli nechat provést jeho 

nalazení a případné nějaké nutné drobné opravy. Z tohoto důvodu byl kontaktován diecézní organolog 

a zástupce varhanářské firmy o konzultaci. Oba zmínění pánové se jednoznačně shodli, že tímto 

způsobem není možné nástroj opravit, neboť na nástroji je tolik defektů, které nelze odstranit jinak 

než jeho totální rekonstrukcí.  

   Nástroj je z minulosti silně poškozen červotočem, některé píšťaly jsou poničené (potrhané a 

rozpraskané), některé jsou zásadním způsobem změněné, cínové píšťaly Principálu zcela chybí (byly 

zrekvírovány ve světové válce a jsou momentálně provizorně nahrazeny zinkovými, které mají zcela 

jiný zvuk a vůbec nezapadají do zvukového konceptu varhan). Životnost měchu, na kterém je závislá 

celá funkčnost nástroje je odhadována na zhruba 15 let a celkový zvukový dojem není dobrý a nedá se 

bez zásadní rekonstrukce změnit.  

   Z těchto výše popsaných důvodů je jedinou možností, jak na Čachrově zachovat funkční varhaní 

nástroj nutné provedení jeho zásadního restaurování. Již byl vyhotoven restaurátorský záměr, v němž 

se počítá s kompletním restaurováním všech částí varhan do stavu, kdy byly postaveny varhanářem 

Johannem Fischperou, včetně pořízení nového motoru a přívodu vzduchu do varhan, který je 

v současnosti zcela nevhodně umístěn a přiváděn z půdy kostela, kde je v každém ročním období 

výrazně jiná teplota než v kostele a tím dochází k neustálému rozlaďování varhan a přívodu nečistot do 

celého vnitřního ústrojí varhan.  

   V roce 2019 byl vypracován restaurátorský záměr a bylo požádáno o závazné stanovisko památkové 

péče na odboru kultury městského úřadu v Klatovech. Na základě získaných povolení byla podána 

žádost o dotaci z prostředků Plzeňského kraje a této žádosti bylo vyhověno, proto mohlo být v roce 

2020 započato s restaurováním varhan. Rovněž v letošní roce 2021 bylo opětovně požádáno o dotaci 

na Plzeňský kraj a na výsledek žádosti v současné době čekáme. Vzhledem k celkové částce na 

restaurování varhan, která je necelý 1.600.000,- Kč, není v možnostech farnosti ani obce toto 

ufinancovat. Jedinou reálnou možností vedoucí k záchraně varhan je získání dotace. Pokud se podaří 

dotaci získat a sehnat potřebné prostředky z vlastních zdrojů, bude možné tento unikátní projekt 

uskutečnit. Plzeňský kraj poskytuje dotaci do výše 80% celkových nákladů. Zbylé prostředky je potřeba 

zajistit z vlastních zdrojů. Pro tento účel byla vypsána veřejná sbírka, kdy je možné na tento účel obnovy 

čachrovských varhan přispět libovolnou částkou na transparentní účet 332223323/2010.    

   Vzhledem k tomu, že se jedná o celkové restaurování varhan, které se provádí v životě varhan tak 

jednou za 70 až 100 let, jedná se o veliký objem prací. Z tohoto důvodu je i předpokládaná doba tohoto 

restaurování odhadována na přibližně 4 roky, ale lze počítat s tím, že po provedení tohoto restaurování 

budou varhany zase dále sloužit našim potomkům a generacím po nás minimálně dalších 70 až 100 let. 

Tento projekt je díky štědrosti kraje pro nás reálný a bylo by chybou této jedinečné příležitosti nevyužít. 



Jistě všichni budeme v brzké budoucnosti odměněni za naši podporu tomuto projektu při návštěvě 

kostela a poslechu tohoto královského nástroje. 

Upřímné díky za finanční podporu tomuto projektu patří Plzeňskému kraji, který v roce 2020 přispěl na 

restaurování varhan částkou 300.000,- Kč. Rovněž poděkování za celkovou podporu farnosti patří 

místnímu městysi Čachrov, jednotlivým zastupitelům a panu starostovi Josefu Bejvlovi, kterým opravdu 

není stav místní obce ani kostela lhostejný.     

Upřímné díky za jakoukoli podporu tomuto projektu… 


