
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: v zadnej časti kaplnky na vyvýšenej podeste 
 
HRACÍ PULT 
vstavaný na zadnej stene pozitívu 
manuálová klaviatúra: rozsah C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov a tónov; 
obvyklá farebnosť, obloženie dlhších klávesov: kostené 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

registre sa ovládajú siedmimi kovovými páčkami na preklápanie, po stranách 
klaviatúry, vľavo: Oktáva 2´, Kopula major 8´, Kopula minor 4´; vpravo: 
Principál 4´, Kvinta 1 1/3´, Sedecima 1´, Mixtúra 2x 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické, hracia bodcová (s krátkymi bodcami) 
Hracia traktúra je riešená sústavou 2 dvojramenných pák (prvou je kláves, druhou 
dvojramenná páka po stisnutí klávesu stláča bodec – Stecher). Nakoľko druhé 
dvojramenné páky sú šikmo orientované na man. klávesy, môže byť vzdialenosť 
medzi tónovým ventilom C a tónovým ventilom c3 väčšia ako je vzdialenosť medzi 
tými klávesmi aj bez použitia hriadeľovej dosky. 
 
VZDUŠNICA 
typ: s tónovými kancelami – zásuvková 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: zodpovedá sledu klávesov 
usporiadanie registrov: 

1. Principál 4´ len v rozsahu c1 – c3, 25 tónov, cylindrické otvorené, org. kov 
2. Oktáva 2´ C – gis1 v 5 píšťalových poliach prospektu 5 / 6 / 7 / 6 / 5, pôvodné, 

cylindrické otvorené, org. kov, špicaté horné lábiá; C – b letované bočné 
brady; a1 – c3 vnútri, cylindrické otvorené, org. kov. Usporiadanie prosp. píšťal 
zľava (pri čelnom pohľade): f, cis, H, dis, g // g1, f1, dis1, cis1, h, a // A, F, D, C, 
E, G, B // b, c1, d1, e1, fis1, gis1 // gis, e, c, d, fis. Registre Principál 4´ a Oktáva 
2´ stoja na spoločnej píšťalnici. 

3. Copula 8´ C – c3 drevené kryté 
4. Copula minor 4´ C – c3 drevené kryté, samostatná píšťalnica 
5. Kvinta 1 1/3´ priebežná, cylindrické otvorené píšťaly z org. kovu 
6. Sedecima 1´ C – c3 cylindrické otvorené, org. kov. Registre Kvinta a Sedecima 

stoja na spoločnej píšťalnici. 
7. Mixtura 2x 2/3´ + 1/2´, kvint-kvartové repetície na fis1, cis2, g2. Samostatná 

píšťalnica. 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: novší dvojitý (horná časť má faldy smerom von, spodná časť dnu) 
v podstavci organovej skrine; čerpací: klinový s pákou na zadnej stene pozitívu 
vpravo (z pohľadu organistu) 
elektrické čerpadlo vzduchu: nemá 


