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Stavba organa tvorí jedinečný 
umelecký súzvuk tradičných remesiel

Vrcholom práce špecializovaných remeselných majstrov je posta-
venie organu, aby vytvorili zložitý „hudobný stroj“ s množstvom 
nevyhnutných komponentov. Definitívnu podobu, najmä zvukovú, 
však nástroj dostáva neskôr, až keď ho priamo namontujú v kostole, 
škole, koncertnej sále. Najskôr ho postavia v dielni, na odskúšanie 
funkčnosti každého prvku, aby zladili jednotlivé súčasti. Po demon-
táži ho umiestnia na určené miesto, odkiaľ sa organové tóny budú 
ozývať možno ďalších sto rokov. Autor: Dr. Anton Mrník
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Foto: autor

Výsledkom práce tímu je jedinečné umelecké dielo, ktoré 
zahŕňa umenie architektúry, dizajnu, stolársku a organár-
sku zručnosť, prácu so zvukom formou intonácie a ladenia. 
Predovšetkým je vizitkou starých remesiel – práce s drevom, 
kovom, kožou a ďalšími klasickými mate riálmi. Tvorí súzvuk 
tradičných remesiel už povýšených súčasnými výrobnými tech-
nológiami a počítačovou technikou. 
Pohľad na organový prospekt – viditeľnú časť mohutného 
nástroja tvorenú drevenými a cínovými píšťalami s vysokým 
leskom – je zjednodušenou predstavou o zložitom mecha-
nizme nástroja. Úplná väčšina píšťal sa nachádza vo vnútri 
nástroja. Sú ich tam stovky, až tisícky, podľa veľkosti organa. 
Zvuk sa môže meniť kombináciou použitých píšťal, miešaním 
farieb tónov prostredníctvom registrov (hlasov). Zo všetkých 
hudobných nástrojov má organ najväčší rozsah od 16 až do 
10 000 Hz. Píšťaly pre hlboké (basové) tóny ovláda organis-
ta nohami na pedáli. Tieto najväčšie píšťaly dosahujú dĺžku 
až 5 m. V období baroka bol nedostatok cínu, ale dostatok 
dreva, preto vyrábali najmä drevené píšťaly. Najmenšie mali 
sotva niekoľko centimetrov. 

Organy s drevenými píšťalami

Organárske dielne Žilina majú ojedinelé a snáď aj najdlhšie 
postavenie na Slovensku. Obnovujú historické organy 18. 
a 19. storočia, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. 
Realizujú generálne opravy organov 20. storočia. Stavba 
nových organov je vyvrcholením úsilia neveľkého kolektívu 
odborníkov. Svoj rukopis zanechali už na viac ako šiestich 
desiatkach nástrojov rekonštruovaných do pôvodnej zvukovej 
krásy.
Prácu s organmi začal Marián Muška s bratom Romanom 
Muškom v roku 1991 ladením a opravou poškodených častí 
organov. Skupinu piatich kmeňových pracovníkov dopĺňa-
jú ďalší externí odborníci. Organárske dielne Žilina vznikli 
v roku 1998. Tím vedie Mgr. Ing. Marián Muška – hudobník 
a inžinier, ktorý sa okrem organizačných záležitostí venuje 
predovšetkým zvukovej stránke nástrojov. Jeho brat Mgr. art. 

Ing. arch. Roman Muška je architektom. Vytvára dizajn nových 
nástrojov, projekty a výkresy pre stavbu nových a rekonštruk-
ciu starších nástrojov. Stolár a organár Martin Talapka, hlavný 
majster dielní,  tvorí spolu s Jozefom Šuškom všetko, čo je 
uvedené v technických a výrobných výkresoch a v tabuľkách. 
Zvuková podoba – intonácia a naladenie organu – je dielom 
skúseného intonéra Jana Kosteru z Krnova.
Žilinskí organári doteraz postavili štyri nové organy. Prvý 
pre kostol sv. Mikuláša v Lendaku, ďalší pre kostol sv. Petra 

Marián Muška: „Základom organa sú píšťaly, starostlivo a spo-
ľahlivo vyrobené...“
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a Pavla v Dolných Kočkovciach, jeden domáci nástroj, v mi-
nulom roku veľký organ pre rímskokatolícky kostol Ducha 
Svätého v Sielnici pri Zvolene.
Trojmanuálový organ v rázovitej tatranskej obci Lendak je 
najväčším na Spiši. Bol veľkou prestavbou, rozšírením a mo-
dernizáciou pôvodného nástroja. Tvorí ho klasický píšťalo-
vý organ s registrami, ktoré umožňujú farebný, rozmanitý, 
majestátny zvuk inšpirovaný francúzskou hudbou. Moderný 
a komfortne vybavený hrací stôl s využitím moderných tech-
nológií a riadený mikropočítačom s elektrickou traktúrou, 
disponuje aj nahrávacím zariadením. Celý nástroj má atrak-
tívny dizajn s drevenými a cínovými píšťalami v prospekte, 
špecialitou je zvonkohra v zábradlí chóru.

Modernizácia celého interiéru kostola

Vyvrcholením poslednej veľkej práce bola pred pol rokom 
prezentácia nového píšťalového organa. Stavali ho takmer je-
den a pol roka. Prezentácia v montážnej hale v závere októbra 
2014 bola verejným predstavením nového 30 registrového 
organa formou slávnostného koncertu a zároveň aj gene-
rálnou skúškou jednotlivých súčastí nástroja. Keďže všetko 
fungovalo a bezchybne „hralo“, mohli celý organ rozobrať 
a preniesť do kostola v Sielnici.
Pôsobivý interiér kostola v Sielnici z roku 1942 sa kňaz Marián 
Gregor rozhodol výrazne zmodernizovať. Pred niekoľkými rok-
mi zveril úlohu architektovi Romanovi Muškovi, aby pripravil 
koncepciu a návrh nového interiérového riešenia. Najskôr 
vypracoval návrh nového vybavenia presbytéria (celého cen-
trálneho priestoru okolo oltára – obetného stola, ambóny, 
kríža, sédesu a ďalších prvkov), aj podlahy. Napokon došlo 
aj na rekonštrukciu lavíc a najmä organa. 
Navrhol nový moderný nástroj v dizajnovo podobnom duchu 
ako nové interiéry kostola. Zastaraný nástroj napadnutý čer-
votočom bolo treba demontovať a na rekonštruovaný chór 
prišiel nový organ. Pán farár vo svojom pôsobení okrem du-
chovnej starostlivosti o veriacich kladie dôraz na sakrálne 
umenie. Okrem teológie je aj vyštudovaný hudobník a rád 
si zahrá na organe. 

Vzduch do drevenej píšťaly riadi traktúra

Keď odsunieme bokom hudobný zvuk a vzhľad nástroja – za-
ujme nás predovšetkým remeselnícka činnosť pri budovaní 
organa. Žiadna práca neobíde majstra organára a zároveň 
stolára Martina Talapku. Získal výučný list stolára vo vtedaj- 

Drevené organové píšťaly vyrobené v Žiline

http://www.bras.sk
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šom SOU sv. Jozefa Robotníka v Žiline 
(1996). Otec bol organistom, po ktorom 
zdedil hudobný talent. Na organe však 
nehrá (jediný vo firme), no svoj hudobný 
sluch dokonale zužitkuje pri výrobe dre-
vených píšťal. Ich menzúru (geometriu 
píšťal s viacerými kľúčovými rozmermi) 
mu určujú tabuľky od projektanta. 
Projektanti nového organa určia počet 
a typy píšťal. Výroba každej píšťaly závisí 
od stanoveného tónu, čo predurčuje jej 
dĺžku a hrúbku steny. Farbu tónu ovplyv-
ňuje okrem plochy obdĺžnikového prie-
rezu aj výška výrezu. Pre naoko zložitý 
postup má firma vypracované tabuľky, 
podľa ktorých stolár vyrobí jednotlivé 
píšťaly daného registra. 
Detaily dopĺňa Marián Muška: „Pri or-
gane strednej veľkosti (30 registrov) je 
5 až 6 registrov z dreva, čo je cca 200 
– 300 drevených píšťal v dĺžke niekoľ-
ko metrov až po maličké cca 10 cm. 

Steny píšťal sú najčastejšie zo smreko-
vého rezonančného dreva. Využíva sa aj 
borovica. Z tvrdých drevín dub, čereš-
ňa, slivka, orech. Predná strana píšťal 
z mäkkého dreva býva často z tvrdšieho 
dreva a má ručne vydlabanú hornú peru 
a otvor – výrez. Nohy píšťal na privádza-
nie vzduchu do píšťaly sú valcovitého 
tvaru, väčšinou z buka. Pri lepení je dô-
ležitá rovnobežnosť, rovinnosť píšťaly. 
Diely sú zlepené kvalitnými lepidlami, 
zvnútra sa vytierajú špeciálnymi nátermi, 
aby dosiahli tesnosť, dlhodobú stabilitu 
a dobré zvukové vlastnosti.“
Okrem výroby drevených píšťal je na or-
gane množstvo ďalších stolárskych prác. 
Stolár musí dokázať zručnosť pri výrobe 
mechov, vzduchových kanálov, vzduš-
níc, píšťalníc, aj skrine a konštrukčných 
prvkov. Väčšinu súčastí vyrábajú priamo 
v dielňach. Používajú kvalitné materiály 
a komponenty z tuzemska, aj dodávané 

špičkovými firmami z Čiech a Nemecka 
(cínové píšťaly, traktúra).
 
Ruky a nohy podnetom 
tónov pre majestátny hlas 

Pokyn pre organový zvuk prichádza 
z hracieho stola od hudobníka (orga-
nistu). Hráč stláča príslušné tóny na kla-
viatúrach rukami i nohami, ním zvolené 
registre dovolia vydať hlas rôznym radom 
píšťal. Tóny vznikajú vháňaním vzduchu 
do vybraných píšťal, ktoré „vylúdia“ žela-
né tóny. Otváranie ventilov pre prúdenie 
vzduchu sa dosiahne zložitým jemným 
mechanizmom – traktúrou. Tvoria ju te-
nučké drevené tiahla s dĺžkou niekoľko 
metrov, vedené cez drevené uholníky 
a množstvo kĺbov od hráča až po ventily 
pod píšťalami.
Stolár Martin Talapka nevyrába tiahla 
a vysvetľuje: „Dodávajú nám ich reno-
movaní výrobcovia. Je to presná stro-
jová výroba. Vyrábať tiahlo ručne, ako 
kedysi, by bolo veľmi náročné, drahé 
a prácne. Malé otočné prvky sú spra-
vidla z hrabu, každý ventil vďaka týmto 
komponentom citlivo reaguje na každý 
pokyn od hracieho stola. Tiahla „za-
vesím“ do časti mechanickej traktúry 
s množstvom kĺbov a rôznou dĺžkou pre 
každú píšťalu. Navzájom si neprekážajú 
a neobmedzujú sa.“ 
Organárske dielne R&M. Muška v Žiline 
sú technologicky dobre vybavené. Výrobu 
rozčlenili na ručnú, strojovú a intonačnú 
dielňu. V montážnej hale, ktorá zároveň 
slúži ako koncertná sieň, kompletujú 
všetky vyrobené produkty. Definitívnou 
„dielňou“ je chór kostola s organom – 
s hracím strojom a drevenou organovou 
skriňou s prospektom. Ukrývajú celé zlo-
žité vnútro nástroja s traktúrami, píšťalami, 
mechmi, vzdušnicami, kde všetko nako-
niec definitívne zostavia, konštrukčne 
a zvukovo doladia.

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: R&M.Muška Organárske 
dielne Žilina, s.r.o.
Miesto: Žilina
Rok založenia: 1991 (s.r.o. 2013)
Počet zamestnancov: 5

● Žilina

Pokyny hudobníka a staviteľa Mariána Mušku (vľavo) realizuje stolár Martin Talapka

Tiahla prenášajú pokyn hudobníka k píšťalám. Sú vyrobené zo smreka, s hrabovými 
kĺbmi


