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Nejstarší nepřímá zmínka o existenci varhan v 

Ústí nad Orlicí je z konce 16. století v pozem-

kové knize (z r. 1613 na str. 259). Do nově po-

staveného kostela byl v roce 1778 instalován 

nový nástroj kutnohorským varhanářem Fran-

tiškem Pavlem Horákem. Měly dva manuály a 

22 rejstříků. Výzdobu kůru a varhan provedl v 

roce 1779 ústecký malíř a štafírník Jan Täuber. 

Tyto varhany byly v roce 1890 nahrazeny no-

vým nástrojem od Josefa Kobrleho z Lomnice 

nad Popelkou. Varhany měly 17 rejstříků a 

byly poznamenány probíhající tzv. cecilián-

skou reformou.  

Druhou přestavbu varhan provedl v roce 1942 

Jan Tuček z Kutné Hory pod opusovým číslem 

417. Pozdně romantickou dispozici navrhl 

prof. František Michálek z Brna.  

Třetí a zatím poslední velká oprava varhan 

byla dokončena v roce 1994, kdy byl nástroj 

rozšířen o jeden manuál s barokní dispozicí,  

pneumatická traktura přestavěna na elektrop-

neumatický systém. Varhany mají 33 rejstříků 

a dva totožné hrací stoly (jeden klasicky na 

kůru a druhý před předními lavicemi v lodi 

kostela), které zhotovila firma Organ servis 

Vlašim.  Varhany naintonoval Karel Synek a 

po technické stránce nástroj dokončil Ivan 

Červenka.  

Varhany v děkanském kostele 

Nanebevzetí Panny Marie 

Ústí nad Orlicí 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST-DĚKANSTVI 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

CECILSKÁ HUDEBNÍ JEDNOTA 
PARDUBICKÝ KRAJ 

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

„Chvalte Hospodina v jeho svatyni…“ (Žalm 150) 

http://www.chj.cz/xoops/modules/news/index.php?storytopic=3
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FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY SV.CECÍLIE 

Úvodem 

Ústí nad Orlicí je městem s dlouhou hudeb-

ní tradicí, místní Cecilská hudební jednota 

působí v chrámu Nanebevzetí Panny Marie 

nepřetržitě již od svého založení v roce 

1803.  

Festival, jehož vznik inicioval v roce 1996 

tehdejší regenschori kostela Nanebevzetí 

Panny Marie v Ústí nad Orlicí Oldřich 

Heyl, je nesoutěžní výběrová přehlídka 

amatérských chrámových sborů a varhaní-

ků, kteří se  zabývají liturgickou hudbou. 

Koná se vždy první nebo druhou sobotu v 

říjnu. 

Za dobu jeho existence na něm vystoupilo 

na 53 chrámových varhaníků a 51 chrámo-

vých pěveckých sborů z celé České republi-

ky. Celkem se jedná při každém ročníku o 

cca 130-150 účinkujících. 

 

Chrámové sbory 

Každým ročníkem festivalu 

se táhne jakási „zlatá  nit“, 

která působí jako spojovací 

článek, např. výročí někte-

rého hudebního skladatele 

nebo reakce na aktuální 

církevní výročí Znamená to, že sbory mají povin-

nost nacvičit skladbu daného skladatele či 

skladbu k některé liturgické příležitosti.  Na 

závěr festivalu je sloužena slavnostní zpívaná 

mše svatá, kterou doprovodí sbory společně 

nacvičenými skladbami. Poté následuje přátelské 

setkání na děkanství. 

 

Varhaníci 

Účinkující varhaníci jsou většinou mladí lidé, 

studenti, kteří dokazují, že 

varhanní hudba může oslovit 

natolik, aby se jejímu studiu 

věnovali profesionálně. Poža-

davkem festivalu je, aby var-

haník byl varhaníkem chrá-

movým, tzn., že má na starost 

hraní při bohoslužbách v některé farnosti. 

 

 

Podpořte nás 

Festival probíhá v chrámu Nanebevzetí P. Marie 

v Ústí nad Orlicí, který je pro tento účel spolu 

s budovou místního děkanství bezplatně poskyt-

nut místní farností. Rovněž vlastní organizace 

festivalu je zajišťována 

zejména členy Cecilské 

hudební jednoty. Účastnic-

ký poplatek se nevybírá, 

dopravu si hradí účastníci.  

Vstupné na festival je dob-

rovolné. 

Náklady jsou dále hrazeny z vlastních prostřed-

ků (tj. farnosti Ústí nad Orlicí), sponzorských 

darů, grantu Pardubického kraje a dotace Města 

Ústí nad Orlicí.  

Tradice českého amatérského sborování je velice 

bohatá a svědčí o stále živém českém muzikant-

ství. Cílem Festivalu duchovní hudby sv. Cecílie 

je, aby členové sborů viděli, jak se to „dělá jinde“ 

a měli možnost  vyzkoušet si práci pod jiným 

dirigentem při společné zkoušce a následné mši 

svaté.  

Sbory i varhaníci jsou vystaveni zdravému srov-

návání, ale bez zbytečného soutěžního stresu. 

Menší tělesa zažijí velký zvuk při společném 

účinkování. Důležité je i povzbuzení do další 

práce, neboť činnost varhaníků a chrámových 

sborů je dobrovolná, zájmová, tedy bezplatná. O 

to více snad, jak doufáme, radostnější. 


