
1. Pohled na dílo před restaurováním  

Skleněná harmonika - Franklinův hudební nástroj – informace k historickému 
vývoji poskytla Mgr. Hana Macháčková – Etnoložka a historička umění, 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
V 18. století sestrojil americký politik Benjamin Franklin unikátní hudební nástroj 
„armonica“. Byla tvořena soustavou skleněných misek různých rozměrů zvonového 
tvaru, též označovaných jako cylindry, které byly upevněny za sebou na hřídeli, aniž by 
se navzájem dotýkaly. Jejich počet kolísal podle velikosti nástroje od 25 do 44, ojediněle 
až do 57 misek. Tóny na tomto hudebním nástroji vznikaly třením prstů, namočených 
ve vodě, o okraje misek, které byly navlečené na hřídeli a seřazené od větších (hlubší 
tóny) po menší (vyšší tóny) ve směru zleva doprava, podobně jako na klaviatuře 
klávesových nástrojů. Zvuk byl tvořen na skleněné části nástroje, a proto byla skleněná 
harmonika řazena mezi krystalofony (spolu se skleněnými varhanami a skleněnou 
harfou), způsobem vzniku tónu patří vedle kanadské pily do skupiny frikčních, tedy 
třecích nástrojů.  
 
Restaurování a rekonstrukce barevné vrstvy misek skleněné harmoniky  
 
Průzkum  
V roce 2009 provedla Ing. Zuzana Zlámalová – Cílová, Ph.D., analýzu skla a použitých 
barev metodou RTG- fluorescenční analýzou. Při výrobě skleněných misek bylo 
použito sklo draselno-vápenaté s vyšším obsahem SiO2, což bylo typické pro sklo     
19. století. Dále byl ve vzorku přítomný arsen ve formě As2O3, což svědčilo 
pravděpodobně o přídavku čeřící suroviny – arseniku při výrobě skla. Pro 
charakteristiku barevných dekorů byla použita metoda SEM/EDS. Podle získaných 
výsledků bylo možné konstatovat, že se jednalo o klasickou barvu, která byla nanášena 
na sklo. Tyto barvy byly vlastně nízkotavitelná skla ve formě jemného prášku 
s přídavkem barvících látek. Po nanesení se tyto barvy vypalovaly a získaný povlak na 
skle se označoval jako smalt. 
  
 
 

 

Popis poškození 
Jičínská harmonika měla původně 44 misek, v nepoškozeném stavu se jich zachovalo pouze 20. Proto bylo nutné chybějící vyrobit. Složitá a náročná výroba proběhla v roce 2009 v SUPŠS v Železném Brodě. 
Dochované misky byly sejmuty z hřídele a byla provedena podrobná dokumentace, zaměření každé misky podle pořadí a tónu hudebníkem Michaelem Pospíšilem, specialistou na interpretaci staré hudby. Původní 
technologie výroby již nebyla známá, proto po konzultaci s mistrem sklářem, panem Lukášem Šulcem, a dalšími odborníky ze SUPŠS v Železném Brodě byly pro poškozené a chybějící misky vytvořeny šablony, podle 
nichž byly vysoustruženy rotační formy ze syrového bukového dřeva (6 forem pro několik rozměrů misek). Podle výsledků analýzy Ing. Zuzany Zlámalové – Cílové, Ph.D byl zvolen pro výrobu cylindrů barnatý křišťál 
jako náhrada původně použitého draselno-vápenatého křišťálu běžně používaného v 19. století. Konečné ladění probíhalo v brusičské dílně SUPŠS v Železném Brodě za přispění již zmíněného Michaela Pospíšila. 
Restaurování a rekonstrukce barevného dekoru skleněných misek bylo realizováno v roce 2015 na základě finanční dotace v programu ISO MK ČR (Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 
Ministerstva kultury ČR).  
Jednotlivé misky, které měly být restaurovány, byly znečištěné prachovými depozity a mastnou špínou. Dekorativní pruhy byly zachovány pouze v torzálním stavu. Jejich okraje byly značně nerovnoměrné. 
Zlatostříbrný dekor – linek a lístků byl degradovaný a z větší části již setřený. Na některých místech byla směs zlata a stříbra zoxidována a takto poškozená místa kryla sporadicky původní modrozelená barva, na 
některých miskách byly patrné stopy po druhotném zásahu v minulosti, při kterém byly použity s největší pravděpodobností akrylové barvy. Jednalo se o disperzní barvy na bázi polyakrylové pryskyřice, které po 
zaschnutí vytvoří hladký a lesklý povrch, což bylo v tomto případě nežádoucí, neboť povrch původních zachovalých dekorů byl mírně otevřený a nelesklý. 

Restaurátorský zásah 
Jednotlivé misky byly mechanicky vyčištěny směsí 70% isopropylalkoholu 
v demineralizované vodě a místa, která měla být následně doplněna retušemi a 
rekonstrukcí malby, byla odmaštěna lékařským benzínem. Retuše, které byly 
provedeny v minulosti, byly odstraněny toluenem. Po vyčištění bylo přistoupeno 
k nápodobivým retuším a rekonstrukci dekorativních pruhů.  
 Zlatý dekor byl namalován tenkými štětci kvašovou zlatou barvou (Royal 

Talens), která je rozpustná ve vodě.  
 Po nanesení zlatého dekoru a jeho dokonalém proschnutí a vytvrdnutí byl 

pomocí měkkého štětce s přírodním vlasem nanesen pruh lazurní barvy, která 
byla namíchána z pigmentů v 20% roztoku Paraloid B 72 v toluenu a tvořila 
první vrstvu modrozeleného pruhu. Toluen byl zvolen proto, že velmi rychle 
odtěká, a tím bylo eliminováno stékání barvy po skle a zároveň rozpouštědlo, 
které barva obsahovala, nenarušilo již nanesený zlatý dekor. Syntetická 
pryskyřice zároveň konsolidovala původní barevnou vrstvu. Na lazurní vrstvu 
byla použita směs práškových barev, která byla namíchána koloristicky 
z následujících pigmentů – modř berlínská, modř pařížská a ultramarín tmavý. 
Směs pigmentů byla rozpuštěna ve 20% roztoku Paraloid B72 v toluenu. 

 Obdobně byla připravena druhá, ale již opakní barva, do které byly jako základní 
pigmenty použity – modř berlínská a modř pařížská a pro docílení potřebného 
odstínu byly ještě přimíchány pigmenty – kadmium žluté, umbra přírodní a čerň 
železitá. Takto připravená barva byla na misky nanášena stříkáním po vrstvách 
pomocí air brush, aby bylo docíleno jednolitého nánosu barvy bez patrných 
tahů štětce a bez možného poškození první lazurní vrstvy. Při nanášení pruhů 
byla jejich výška zvolena podle fragmentů malby na původních miskách a 
vymezena lepicí papírovou páskou.  

 Po zaschnutí barvy a odstranění papírových pásek byla ostrá rozhraní pruhů 
upravena měkkým vlasovým štětcem navlhčeným toluenem.  

 Na závěr bylo sklo misek s výjimkou malovaných ploch vyčištěno 70% 
roztokem isopropylalkoholu v demineralizované vodě, aby se odstranily 
druhotné mastné nečistoty, které na miskách ulpěly při jejich manipulaci během 
restaurování. 

Stav před restaurováním – ponálezový stav 

 
Poděkování 
Ráda bych zde poděkovala panu Josefu Čobanovi, akad. mal.a restaurátorovi, který mi velmi pomohl při stanovení technologického postupu a jeho následné realizaci. Také bych chtěla poděkovat Mgr. a BcA. Janě 
Hákové a BcA. Zuzaně Nohejlové, studentkám Fakulty restaurování, Univerzity Pardubice, které se značnou měrou podílely na realizaci restaurátorského zásahu.   
 

Restaurovala: Mgr. Dana Modráčková 
 

Skleněná harmonika – restaurování a rekonstrukce barevné vrstvy 
(ze sbírek Regionálního muzea a galerie v Jíčíně) 

 

Restaurovala Mgr. Dana Modráčková 

Restaurování a rekonstrukce barevné vrstvy cylindrů –  
stav před zásahem 

Stav po restaurování dřevěné skříně 

Restaurování a rekonstrukce barevné vrstvy 
cylindrů – stav po zásahu 

Stav před zásahem – detail poškození barevné vrstvy s 
nepatrnými zbytky zlato-stříbrného zdobení  

1. fáze rekonstrukce barevné vrstvy – nanesení zlatého 
dekoru 

2. fáze rekonstrukce barevné vrstvy – nanesení lazurní 
barvy pomocí měkkého štětce s přírodním vlasem 

3. fáze rekonstrukce barevné vrstvy – nanesení opakní 
barvy stříkáním air brush a úprava ostrých rozhraní pruhů 
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