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R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní památkové péče rozhodlo ve věci 
prohlášení varhan v Kristově evangelickém kostele, Českobratrská ul., bez č.p., na pare. č.
830/2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, za 
kulturní památku.

Ministerstvo kultury v tomto řízení, jehož účastníkem podle § 27 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, je vlastník věci Česká republika a 
příslušný hospodařit s věcí je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, podle ustanovení § 2 odst.’l písm. a) 
zakona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, p r o h l a š u j e  varhany 
v Kristově evangelickém kostele, Českobratrská ul., bez č.p., na pare. č. 830/2, k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, za kulturní památku.

O d ů v o d n ě n í :

Charakteristika, popis:

Dvoumanuálový nástroj s pneumatickou trakturou je umístěn ve dvou samostatných 
skříních po stranách kruchty v Kristově evangelickém kostele v Ostravě. Skříně jsou 
vybudovány na půdorysu neúplného osmiúhelníku, každá část čítá pět píšťalových travé 
stejné výšky, místo řezeb nad píšťalami třikrát odstupňovaný pravoúhlý geometrický motiv 
Nad korunní řezbou umístěno pět zlacených koulí. Povrch skříně: mořené a lakované masivní 
jehličnaté dřevo. Prospekt zinkový. Celková koncepce skříně na velmi vysoké úrovni 
použitím geometrizujícího střídmého ornamentu se vymyká z běžné produkce krnovské firmy 
Rieger. Hrací stůl umístěn mezi jednotlivými skříněmi před trojicí oken, v ose lodi a čelem k 
oltan. Potah spodních kláves bílý, pravděpodobně z roku 2001, zapínání rejstříků umístěno 
nad klávesami II. man pomocí páček, nad nimi porcelánové popisky a čísla rejstříků. Rozsah 
I. man.. C f3/f4, rozsah II. man.: Cf3/f4, pedál: (C-dl). Rejstříková dispozice (podle čísel 
na hracím stole): Tremolo II. man. (později přistavěné, předtím Calkant), Rohrwerkabsteller,
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Ausschalter, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Cresc. I. Man.: Principal 8‘,Bourdon 16‘, 
Hohlflöte 8‘, Gamba 8, Saliconal 8‘, Gedeckt 8‘, Trompete 8‘, Octave 4‘, Flöte 4‘, Kornett 3- 
5x, Mixtur 4x. II man.,(žaluziový stroj): Geigenprincipal 8‘, Lieblich Gedeckt 16‘, Flute 
harmon. 8‘, Aeolina 8‘, Vox coelestis 8‘, Rohrflöte 8‘, Octave 4‘, Traversflöte 4‘. Harmonia 
aetherea 4x. Pedál: Violon 16% Subbass 16% Posaune 16% Octavbass 8% Cello 8‘, 
Gedecktbass 8‘. Spojky. Manualcoppel, Supercotavcoppel I man., Superoctavcoppel 11:1, 
Suboctavcoppelcoppel 11:1, Pedalcoppel I. man, Pedalcoppel II. man. Nad prahem pedálu 
ovladač žaluzií jako páka, crescendo taktéž jako páka. V prostoru schodiště dochován 
unikátní ventilátor s motorem firmy Siemens-Schuckert, mimo provoz. Používaný varhanní 
ventilátor umístěn v evangelní skříni spolu s píšťalami II. man., píšťaly pedálu a I. manuálu 
umístěny v epištolní skříni.

Nástroj byl vyroben v roce 1907 krnovskou varhanářskou firmou Gebrüder Rieger.

Podnět na prohlášení varhan za kulturní památku, zaslal Ministerstvu kultury Národní 
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, s následujícím zdůvodněním: „Jedná 
se o větší nástroj velmi dobrých zvukových kvalit tehdy nejvýznamnější varhanářské firmy v 
rakousko-uherské monarchii. Hodnotu nástroje zvyšuje netradiční řešení skříní s použitím 
zajímavého geometrizujícího dekoru. Nástroj tvoří nedílnou součást interiéru chrámu. 
Ojedinělý je  i nepoužívaný, ale přesto zcela dochovaný varhanní ventilátor s třífázovým 
motorem Siemens-Schuckert. “

Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, se k problematice prohlášení věci za kulturní památku dne 08. 09. 2008 
pod č.j. MSK 132285/2008 vyjádřil odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové 
péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který po místním šetření uskutečněném dne 
08. 09. 2008 doporučil prohlášení věci za kulturní památku, stím, že „varhany (vyrobené 
roku 1907 firmou Rieger) jsou zachovány ve velmi dobrém stavu (poslední celková oprava 
proběhla v roce 2001). Jedná se o velmi cenné zachované varhany z počátku 20. století, 
vyrobené ve své době nej slavnější varhanářskou firmou v Rakousku-Uhersku, které vhodně 
dotváří interiér kostela a jsou jednou z jeho architektonických dominant. “

K problematice prohlášení věci za kulturní památku se dne 12. 08. 2008 pod značkou 
UHA/5963/2008/Tá vyjádřil Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy, který 
doporučil prohlášení věci za kulturní památku, protože „se jedná o hodnotný nástroj s velmi 
dobrými zvukovými kvalitami a netradičním řešení skříní (použit zajímavý geometrizující 
dekor), vyrobený v roce 1907 tehdy nejvýznamnější varhanářskou firmou v rakousko-uherské 
monarchii (firma Rieger Krnov), který tvoři nedílnou součást interiéru významného 
ostravského chrámu. “

Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, byl o podání návrhu písemně vyrozuměn vlastník věci navržené na 
prohlášení za kulturní památku a zároveň mu bylo v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, umožněno, aby se před vydáním 
rozhodnutí vyjádřil k podkladům, které Ministerstvo kultury v průběhu řízení shromáždilo 
(dopisem ze dne 10. 09. 2008). Účastník řízení dopis převzal dne 15. 09. 2008. Účastník se 
k podkladům nevyjádřil a se spisem se neseznámil.

Na základě výše uvedených důkazů, které souhlasně doporučují prohlášení varhan 
v Kristově evangelickém kostele, Českobratrská ul., bez č.p., na pare. č. 830/2, k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, za kulturní památku,
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dospělo Ministerstvo kultury k tomuto závěru: Varhany umístěné v Kristově evangelickém 
kostele v Moravské Ostravě vyrobila oceňovaná varhanářská firma Rieger v Krnově v roce 
1907. Varhany jsou funkční a dobře zachované. Hudební skříně jsou zajímavě ozdobeny 
geometrizujícím dekorem. Unikátní je rovněž dochovaný, byť nepoužívaný, varhanní 
ventilátor s třífázovým motorem Siemens-Schuckert. Varhany představují kvalitní příklad 
umělecko-řemeslné produkce, ale zároveň i doklad technické vyspělosti tohoto výrobního 
odvětví na počátku 20. století. Varhany vhodně doplňují interiér kostela. Ministerstvo kultury 
po předložení veškerých důkazů a fotodokumentace shledalo dostačující důvody k prohlášení 
výše zmíněné věci za kulturní památku dle § 2 odst. 1 písm. a) či b) zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro 
podání rozkladu počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po 
dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje § 23 a § 24 správního 
řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v 
provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 
10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních 
služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za 
doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání 
rozkladu). O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává 
u Ministerstva kultury na výše uvedenou adresu.

Mgr. Petra Ulbrichová
vedoucí oddělení ochrany kulturních památek 
v odboru památkové péče Ministerstva 1
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Příloha č. 1: Varhany v Kristově evangelickém kostele, Českobratrská uh, bez č.p., na 
pare. č. 830/2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, 
Moravskoslezský kraj, fotodokumentace věci obr. č. 1-2; nedílná součást tohoto 
rozhodnutí

Obr. ě. 1

Obr. č. 2


