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O varhanách u svatého Mořice snil od dětství
Olomoucký varhaník Karel Martínek předvede své umění v sobotu na největším nástroji svého druhu v zemi na festivalu ForFest
JIŘÍ BENEŠ

dí, že jejich počet přesahuje
deset tisíc. „Mělo by to být
přes osm tisíc, ale vzhledem
k tomu, že se ten počet v různých zdrojích liší, jsem se
rozhodl, že si brzy vyhradím
den na to, abych je spočítal,“
směje se Martínek.

Olomouc – Varhany ho okouzlily již v deseti letech. Od té
doby na ně také olomoucký
varhaník Karel Martínek
hraje. V současnosti je jeho
působištěm chrám svatého
Mořice, kde jsou slavné Englerovy varhany. Na tomto
nástroji Martínek v sobotu ve
dvacet hodin v rámci festivalu ForFest předvede varhanní
improvizaci.
„Měl jsem to štěstí, že jsem
velice brzy mohl hrát na varhany v kostele. K improvizaci
mě přivedlo částečně i to, že
jsem byl trošku líný a nechtělo se mi při bohoslužbách hrát
písně z not. Harmonizoval
jsem si je po svém a začalo mě
to bavit. Improvizoval jsem,
i když jsem chodil do hudební
školy. Vzpomínám si, že mi
tatínek často říkal, že nemám
hrát jen to svoje, ale i to, co
mám uloženo od učitele,“ popisuje s úsměvem varhaník
Karel Martínek.

Jazzové variace
na píšťalách

Od matematiky
k muzikologii
Ačkoli na varhany hraje už
dlouho, nejprve se vydal po
přírodovědné cestě. „Po gymnáziu jsem studoval matematiku a fyziku. Muzikologii až
později po civilní službě. V té
době jsem však již věděl, že se
chci věnovat přímo interpretaci. V roce 2004 jsem potom
nastoupil v Brně na JAMU,“
vzpomíná varhaník, kterému
už v deseti letech učarovaly
Englerovy varhany v chrámu
svatého Mořice. Tehdy se
v něm zrodil sen posadit se
k nim a zahrát si. „Přání se mi
vyplnilo. Kdysi by mě ani nenapadlo, že právě u svatého
Mořice budu mít hlavní pů-

VE SVÉM ŽIVLU. Karel Martínek při hře na varhany rád improvizuje. Začal s tím, když se mu nechtělo při mších hrát písně podle not. V poslední době
navíc objevil jazzové skladby pro varhany, jimiž svůj repertoár obohatil. Foto: archiv Karla Martínka

sobiště. Zdejší varhany jsou
největší v České republice,
v rámci střední Evropy jsou
na seznamu největších nástrojů,“ vysvětluje. Ovšem
naučit se dobře hrát na varhany není jen tak. Člověk musí totiž při hře používat ruce
i nohy. „I nohy je potřeba začít brzo trénovat, protože řada skladeb má pro ně velice
náročné party. Varhany jsou
však specifické hlavně tím, že

neexistují dvoje, které by zněly stejně. Tedy pokud přijede
varhaník někam koncertovat,
musí nejprve zjistit, jaké mají
vybavení, jaké rejstříky, tedy
barvy zvuku, které musí umět
namíchat a použít. Musí zjistit, v jakém stylu a době jsou
varhany postavené, a podle
toho usoudit, co je na nich
možné hrát. Je toho hodně, co
se člověk musí naučit,“ vypočítává Martínek.

Tak jako je náročné se na
varhany naučit hrát, stejně
nelehká je i jejich údržba. Ladit se například musejí průměrně čtyřikrát do roka.
„V kostele se dost střídají
teploty. V zimě je tu kolem nuly, v létě přes dvacet stupňů.
Má to velký vliv na zvuk, proto se musí ladit pravidelně.
Zabere to většinou šest až osm
hodin. Neladí se ovšem
všechny píšťaly – to by se tak

často ani zvládnout nedalo,
ale jen asi dvacet procent, tedy přibližně tisíc píšťal.
A samozřejmě jsou tam i další věci, o které je třeba pečovat. Co mohu zvládnout sám,
to sám dělám. Na větší opravy
samozřejmě voláme specializovanou firmu,“ líčí varhaník, jak o svůj nástroj pečuje.
Mírný
zmatek
panuje
v otázce počtu mořických
píšťal. Někde se dokonce uvá-

Lidé ho mohou za varhanami
vidět při mších, ale také koncertech. V repertoáru má zastoupeného samozřejmě Johanna Sebastiana Bacha, který je mezi varhaníky považován za základ. „Je zajímavé,
že přestože je to mnoho let, co
Bach žil a psal, je pro hráče
stále měřítkem nejvyšší kvality a technické zdatnosti.
Každý varhaník by za svůj život měl přehrát celé jeho dílo.
V repertoáru, který je potřeba
neustále rozšiřovat, mám barokní i romantickou literaturu. Mám moc rád francouzskou varhanní hudbu 19. a 20.
století. Nebráním se ani moderním skladbám. V oblibě
mám třeba Ebena,“ prozrazuje hudebník.
Zrovna objevil i několik
nových jazzových skladeb pro
varhany. „Kdo by se chtěl
s tímto trochu neobvyklým
spojením seznámit, může navštívit varhanní festival, který začíná 5. září. Jeho součástí bude i koncert zaměřený
na jazz,“ láká Martínek, který
se na zmíněném festivalu podílí také jako spoluorganizátor a dramaturg.
Před dvaačtyřiceti lety
přehlídku založil jeho předchůdce Antonín Schindler,
který byl u svatého Mořice
varhaníkem dlouhá léta a do
konce svého života festival
dramaturgoval.
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Olomouc – Varhany ho okouzlily již v deseti letech. Od té doby na ně také olomoucký varhaník Karel
Martínek hraje. V současnosti je jeho působištěm chrám svatého Mořice, kde jsou slavné Englerovy
varhany. Na tomto nástroji Martínek v sobotu ve dvacet hodin v rámci festivalu ForFest předvede
varhanní improvizaci.
"Měl jsem to štěstí, že jsem velice brzy mohl hrát na varhany v kostele. K improvizaci mě přivedlo
částečně i to, že jsem byl trošku líný a nechtělo se mi při bohoslužbách hrát písně z not. Harmonizoval
jsem si je po svém a začalo mě to bavit. Improvizoval jsem, i když jsem chodil do hudební školy.
Vzpomínám si, že mi tatínek často říkal, že nemám hrát jen to svoje, ale i to, co mám uloženo od
učitele," popisuje s úsměvem varhaník Karel Martínek.
Od matematiky k muzikologii
Ačkoli na varhany hraje už dlouho, nejprve se vydal po přírodovědné cestě. "Po gymnáziu jsem
studoval matematiku a fyziku. Muzikologii až později po civilní službě. V té době jsem však již věděl,
že se chci věnovat přímo interpretaci. V roce 2004 jsem potom nastoupil v Brně na JAMU," vzpomíná
varhaník, kterému už v deseti letech učarovaly Englerovy varhany v chrámu svatého Mořice. Tehdy se
v něm zrodil sen posadit se k nim a zahrát si. "Přání se mi vyplnilo. Kdysi by mě ani nenapadlo, že
právě u svatého Mořice budu mít hlavní působiště. Zdejší varhany jsou největší v České republice, v
rámci střední Evropy jsou na seznamu největších nástrojů," vysvětluje. Ovšem naučit se dobře hrát na
varhany není jen tak. Člověk musí totiž při hře používat ruce i nohy. "I nohy je potřeba začít brzo
trénovat, protože řada skladeb má pro ně velice náročné party. Varhany jsou však specifické hlavně
tím, že neexistují dvoje, které by zněly stejně. Tedy pokud přijede varhaník někam koncertovat, musí
nejprve zjistit, jaké mají vybavení, jaké rejstříky, tedy barvy zvuku, které musí umět namíchat a použít.
Musí zjistit, v jakém stylu a době jsou varhany postavené, a podle toho usoudit, co je na nich možné
hrát. Je toho hodně, co se člověk musí naučit," vypočítává Martínek.
Tak jako je náročné se na varhany naučit hrát, stejně nelehká je i jejich údržba. Ladit se například
musejí průměrně čtyřikrát do roka.
"V kostele se dost střídají teploty.Vzimě je tu kolem nuly, v létě přes dvacet stupňů. Má to velký vliv na
zvuk, proto se musí ladit pravidelně. Zabere to většinou šest až osm hodin. Neladí se ovšem všechny
píšťaly – to by se tak často ani zvládnout nedalo, ale jen asi dvacet procent, tedy přibližně tisíc píšťal.
A samozřejmě jsou tam i další věci, o které je třeba pečovat. Co mohu zvládnout sám, to sám dělám.
Na větší opravy samozřejmě voláme specializovanou firmu," líčí varhaník, jak o svůj nástroj pečuje.
Mírný zmatek panuje v otázce počtu mořických píšťal. Někde se dokonce uvádí, že jejich počet
přesahuje deset tisíc. "Mělo by to být přes osm tisíc, ale vzhledem k tomu, že se ten počet v různých
zdrojích liší, jsem se rozhodl, že si brzy vyhradím den na to, abych je spočítal," směje se Martínek.
Jazzové variace na píšťalách

Lidé ho mohou za varhanami vidět při mších, ale také koncertech. V repertoáru má zastoupeného
samozřejmě Johanna Sebastiana Bacha, který je mezi varhaníky považován za základ. "Je zajímavé,
že přestože je to mnoho let, co Bach žil a psal, je pro hráče stále měřítkem nejvyšší kvality a technické
zdatnosti.
Každý varhaník by za svůj život měl přehrát celé jeho dílo. V repertoáru, který je potřeba neustále
rozšiřovat, mám barokní i romantickou literaturu. Mám moc rád francouzskou varhanní hudbu 19. a
20.století. Nebráním se ani moderním skladbám. V oblibě mám třeba Ebena," prozrazuje hudebník.
Zrovna objevil i několik nových jazzových skladeb pro varhany. "Kdo by se chtěl s tímto trochu
neobvyklým spojením seznámit, může navštívit varhanní festival, který začíná 5. září. Jeho součástí
bude i koncert zaměřený na jazz," láká Martínek, který se na zmíněném festivalu podílí také jako
spoluorganizátor a dramaturg.
Před dvaačtyřiceti lety přehlídku založil jeho předchůdce Antonín Schindler, který byl u svatého Mořice
varhaníkem dlouhá léta a do konce svého života festival dramaturgoval.
(JIŘÍ BENEŠ)
Foto: VE SVÉM ŽIVLU. Karel Martínek při hře na varhany rád improvizuje. Začal s tím, když se mu
nechtělo při mších hrát písně podle not. V poslední době navíc objevil jazzové skladby pro varhany,
jimiž svůj repertoár obohatil.
Foto: archiv Karla Martínka
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