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Věc: Varhany, kostel sv. Archanděla Michaela, obec Dubec. Kutná Hora 16.3.2012

Varhany jsou dochovány v kompaktním originálním stavu, jedná se o přestavbami
nenarušený kvalitně postavený nástroj, který se dochoval takřka v kompletním stal.rr. Jen
několik diskantových píšťal bylo nahrazeno neoriginální.

Je cenný itím, že je postaven na kúru s použitím součástí předešlých varhan. Ty
nejsou zakomponovrány přímo do strojové části současného nástroje, ale těsně s ním
sousedí ve formě dveří, futer a obložení kúru, které je vybudováno právě s použitím
konstrukce měchů a píšťal předešlého nástroje.

Je zde tedy dochován nejen nástroj v originálním stavu a fragmenty předešlých varhan,
ale i přístup a způsob práce a myšlení tehdejších lidí. To vše v kompaktním celku.

Současněie nutné konstatovat, že nástroj je v nefiurkčním stavu, daleko zahraricí
životnosti materiálů a technologii, v kterých byl vyroben. Vyžaduje celkové restaurování a
dílčí drobné opravy by nejen výrazně nevylepšily jeho funkční stav, ale byly by spíše
poškozením originálního a historického stavu a posléze by stejně musely bý odstraněny
při celkovém restaurování.
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Věc: Varhany, kostel sv. Archanděla Michaela, obec Dubec. Kutná Hora76.3.2012

Varhany jsou dochoviány v kompaktním originálním stavu, jedná se o přestavbami
nenarušený kvalitně postavený nástroj, který se dochoval takřka v kompletním stavu. Jen
několik diskantoqých píšt al bylo nahrazeno neoriginální.

Je cenný itím, že je postaven na kúru s použitím součástí předešlých varhan. Ty
nejsou zakomponovány přímo do strojové části současného nástroje, ale těsně s ním
sousedí ve formě dveří, futer a obložení kúru, které je vybudováno právě s použitím
konstrukce měchů a píšťal předešlého nastroje.

Je zďe tedy dochován nejen nástroj v originálním stavu a fragmenty předešlých varhan,
ale i přístup a způsob práce a myšlení tehdejších lidí. To vše v kompaktním celku.

Současně je nutné konstatovat, že nástroj je v nefunkčním stavu, daleko zahraricí
životnosti materiálů a technologii, v kterých byl vyroben. Vyžaduje celkové restaurovtiní a
dílčí drobné opraly by nejen výrazně nevylepšily jeho funkční stav, ale byly by spíše
poškozením originálního a historického stavu a posléze by stejně musely bý odstraněny
při celkovém restaurování.
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