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RECENZOVANÉ PŘÍSPĚVKY

KLAVÍR LEOŠE JANÁČKA – PRŮZKUM PROSTŘEDÍ
A RESTAUROVÁNÍ
Simona Šindlářová1 • Alena Selucká2
1 Moravské zemské muzeum
2 Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně

Příspěvek přináší zhodnocení stavu původního klavíru Leoše Janáčka
vzhledem k působení různých klimatických podmínek, kterým byl
vystaven v minulosti a v novodobé muzejní expozici Moravského
zemského muzea. Současné klimatické parametry prostředí byly statisticky zpracovány a posouzeny na základě přijatelných sezónních
a krátkodobých výkyvů relativní vlhkosti a teploty vzduchu. Pozornost byla též věnována monitoringu prostředí během transportu
a restaurování klavíru na specializovaném pracovišti ve Vídni. V této
souvislosti jsou shrnuty základní informace o průběhu restaurování
a následném stavu klavíru po ošetření. Navržena jsou reálná opatření
pro zajištění větší stability mikroklimatu prostoru, vycházející jednak
z konzervátorských nároků, ale i z požadavku komfortu návštěvníků
během návštěvy expozice.
Klíčová slova: klavír, monitoring prostředí, mikroklima, transport,
restaurování

THE PIANO OF LEOŠ JANÁČEK – INVESTIGATION OF ENVIRONMENT
AND RESTORATION
The paper is bringing the evaluation
concerning the condition of Leoš Janáček’s original piano. The impact
of various climatic conditions was examined to which the piano was
exposed in the past and in the contemporary museum exhibition in the
Moravian Museum, Brno. The current parameters of the environment
were statistically elaborated. They were evaluated on the basis
of acceptable seasonal and short-term divergences of the relative air
humidity and temperature. Attention was also paid to monitoring
of the environment during the transport of the piano and its
restoration at a specialized workplace in Vienna. In this context, basic
information about the restoration process and the piano condition
after the treatment is summed up. Practicable measures are suggested
to ensure a larger stability of the microclimate in the room. These
measures are based not only on the conservators’ demands but also
on the fact that the visitors should feel comfortable during their visit
to the exhibition.
Key words: piano, monitoring of environment, microclimate, transport,
restoration

Mgr. Simona Šindlářová je kurátorkou sbírek 18. a 19. století Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, zabývá se preventivní konzervací v kontextu hudebně historických sbírek.
(ssindlarova@mzm.cz).

Mezi významné objekty ve správě Moravského zemského muzea patří
Památník Leoše Janáčka, který zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu
a další část expozice, jež podává základní textové a obrazové informace
o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Jedním z ústředních exponátů je původní vídeňský klavír, který je se skladatelem
neodmyslitelně spojen (Obr. 1). Leoš Janáček byl klavíru po celý život
věrný, jiný si nepořídil, tento nástroj jej provázel od jeho sedmadvaceti
let až do konce života. Na něj hrál, u něj zkomponoval většinu svých
skladeb, i přesto, že Janáčkův avantgardní styl na počátku 20. století
již značně převyšoval možnosti nástroje s vídeňskou mechanikou.
Můžeme se domnívat, že specifika zvuku tohoto vídeňského křídla
také ovlivnila skladatelovu tvorbu. Klavír má jedinečnou barvu tónů,
dlouhé doznívání v pianissimech a až drsný zvuk ve forte.
Do dnešní doby jsou u nás mezi majiteli klavírů zachovány další
nástroje od firmy Ehrbar ze sedmdesátých let 19. století, které jsou
srovnatelné s klavírem Janáčkovým. Cena takového typu vídeňského
křídla dnes není příliš vysoká. Janáčkův klavír je však nenahraditelný
jako předmět dotýkaný, na kterém skladatel tvořil svá nejvýznamnější
díla a který je bytostně spjat s jeho osobou.
Vzhledem ke špatnému fyzickému stavu klavíru byl v roce 2016 zahájen
systematický průzkum rozsahu jeho poškození a zpracována celková
strategie jeho restaurování a podmínek prezentace. Součástí tohoto
konceptu byl rovněž monitoring mikroklimatických parametrů prostředí a navržení nápravných opatření.

CHARAKTERISTIKA KLAVÍRU
Jedná se o velké křídlo, celkové délky 2 400 mm, od známého vídeňského výrobce klavírů Friedricha Ehrbara, op. 7911. Vyrobeno bylo
pravděpodobně v roce 1876. Klavír je rovnostrunné polopancéřové
konstrukce s litinovým rámem. Mechanika je vídeňská.1 Tónový rozsah
klavíru je sedm a čtvrt oktávy.
Na povrchu nástroje je černá politura, skříň je jednoduše vyřezávaná,
na šestibokých nohách. Obložení kláves je ze slonoviny, horní klávesy
z hruškového dřeva s dýhou z dřeva ebenového, pult je vyřezávaný.
Klavír má dva pedály s dusítky a posunem, tzn. pravý (forte) zvedá
dusítka, levý (una corda) posouvá mechaniku tak, aby kladívka udeřila
jen do dvou ze tří strun chóru.
Klavír je součástí sbírek Oddělení dějin hudby Moravského zemského
muzea.2
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Janáčkova pracovna v Památníku Leoše Janáčka, Moravské
zemské muzeum / Study-room of Leoš Janáček in Janáček
Memorial House, the Moravian Museum

PŘÍBĚH KLAVÍRU V KONTEXTU HISTORICKÉHO KLIMATU
Před restaurováním klavíru byly rekapitulovány osudy tohoto výjimečného hudebního nástroje a také to, jakým klimatickým podmínkám byl
za víc než 140 let své existence vystaven. V kontextu doby a prostředí
nemůžeme očekávat exaktní data z měření, která také s výjimkou doby
současné k dispozici nemáme, nicméně příběh klavíru z hlediska klimatických podmínek lze do jisté míry sestavit ze zachovaných pramenů
a literatury. Archivní prameny se nacházejí v Moravském zemském
muzeu (MZM): v Archivu Leoše Janáčka, ve sbírkách Oddělení dějin
hudby a v archivu MZM. Dílčí informace přinášejí dobové novinové
články, jakož i v odborné a popularizační literatuře zachycené vzpomínky
současníků a žáků Leoše Janáčka. Nejcennější zmínky pro hledání osudů
nástroje jsou v pamětech manželky Zdenky Janáčkové a hospodyně
Marie Stejskalové, oboje ve zpracování novinářky a spisovatelky Marie
Trkanové. Je zajímavé, že není zachována žádná zmínka od samotného
Leoše Janáčka, která by se nějak k jeho klavíru vztahovala.
Zatímco do roku 1910 můžeme klimatické podmínky provázející
Janáčkův klavír rekonstruovat jen nepřímo, pro dobu od roku 1910
až do konce Janáčkova života jsou zachována průkazná svědectví
o klimatu v domku za varhanickou školou, kde Janáčkovi bydleli a kde
se v mistrově pracovně klavír po celou dobu nacházel [Trkanová 1964
a 1998]. Po odstěhování nástroje do muzejních expozic jsou informace
o klimatu opět nepřímé a zprostředkované, ovšem až do doby, než byly
v expozici instalovány měřiče.
Klavír zakoupili roku 1881 manželé Schulzovi, rodiče Janáčkovy nastávající manželky Zdenky [Trkanová, 1998, s. 28]. Ta jej dostala do výbavy,
stejně jako nábytek a vybavení bytu. Dar to byl velkorysý, cena velkého
vídeňského křídla se mohla v té době pohybovat až okolo tisíce zlatých,
což odpovídalo tehdejšímu Janáčkovu ročnímu příjmu [Zahrádka, 2006,
s. 26]. Klavír si vybral sám Janáček a po zakoupení byl v létě roku 1881
přestěhován do bytu v Měšťanské ulici 46 (dnešní Křížová). V srpnu 1882
se Janáčkovi stěhovali do bytu v domě na Klášterním náměstí (dnešní
Mendlovo náměstí), vedle domu tehdy tekl potok. Klavír stál nejdřív
v jídelně, když dcera Olga odrostla a změnilo se uspřádání bytu, byl
přesunut do Janáčkovy pracovny. V celém bytě se topilo v kachlových
kamnech. [Trkanová,1964, s. 21]. V červenci roku 1910 se Janáčkovi
přestěhovali do domku v zahradě varhanické školy na rohu ulic Giskrova
a Haberleho (dnešní Kounicova a Smetanova), kde žili až do smrti paní
Zdenky v roce 1938. Varhanická škola sídlila v tzv. Chleborádově vile,
zvané také řecká vila podle použitých prvků řecké a římské architektury. Vila byla postavena v roce 1891 a po rychlém vystřídání několika
majitelů ji v roce 1906 zakoupila Jednota na zvelebení církevní hudby na
Moravě, a to pro varhanickou školu, jejímž ředitelem byl Leoš Janáček.
Po dílčích úpravách tady zahájila škola roku 1908 provoz a o dva roky
později se ředitel s rodinou nastěhoval do zahradního domku, který si
nechal vybudovat na místě bývalých dřevěných koníren.
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Janáček si pro návrh domku vybral málo známého architekta Aloise
Horáka, a to zřejmě především pro jeho dobré povahové vlastnosti
a snadnou komunikaci [Trkanová,1964, s. 67]. Domek byl navržen bez
sklepa a bez půdy, zasazen v zahradě a jižní stranou přiléhal k tzv. Engelmannově, později Placzkově vile, tedy k jednomu z brněnských domů
rodiny textilního továrníka a otce proslulého fyzika Georga Placzka. Směrem k Placzkově vile nebyla žádná okna, jakož ani na východní stranu,
kde již stála zeď před budovou tehdejšího kněžského semináře (dnešní
rektorát VUT). Placzkova vila byla po druhé světové válce zbourána, kvůli
zásahu při bombardování a nyní je tak jižní strana domku jednolitá,
žádnou zástavbou nechráněná zeď, trochu nepřirozeně čnící do parčíku
na Janáčkově náměstí. Okna tak měl Janáčkův domek na severní stranu
do zahrady, kde byla také prosklená veranda, a na západní stranu, tedy
v Janáčkově pracovně, v jejímž středu po celou dobu klavír stál. Domek
měl topení na tuhá paliva, pravděpodobně z kuchyně. Janáčkovi se
od začátku potýkali s vlhkostí stavby, což je vzhledem k uvedeným podmínkám pochopitelné.3 Lze tedy usuzovat, že v pracovně, v níž se klavír
nacházel v letech 1910–1933, bylo stabilní, vlhčí a spíše chladnější klima
a pro nástroj poměrně příznivé podmínky.
Po Janáčkově smrti v roce 1928 se paní Janáčková po poradě s Vladimírem Helfertem4 rozhodla odkázat veškerý mobiliář Janáčkovy pracovny
Moravskému zemskému muzeu. Toto moudré a zodpovědné rozhodnutí
pramenilo z její celoživotní hluboké oddanosti a úcty k manželovi a jeho
dílu. Pro dočasný nedostatek místa byla pracovna po dohodě instalována
v Městském muzeu (dnešní Muzeum města Brna), které tehdy disponovalo prostorami Nové radnice. Dne 22. října 1933 byla slavnostně otevřena
Janáčkova pamětní síň v Městském muzeu v budově Nové radnice. Mobiliář pracovny byl využit pro expozici ve velké místnosti bývalé sněmovny.
Klima rozlehlého sálu bylo minimálně rozdílné oproti malé místnosti
Janáčkovy pracovny, při pohledu na nezřetelné dobové fotografie nelze
vyloučit, že klavír byl vystaven častému proudění vzduchu.
Klavír ve výstavním prostoru Nové radnice nepobyl dlouho, protože kvůli
rekonstrukci byla Janáčkova síň zrušena a mobiliář včetně klavíru byl
deponován někam do neveřejných prostor. O vhodnosti podmínek tohoto
přechodného pobytu nemáme zprávy. Roku 1936 byla janáčkovská expozice znovu otevřena, již v prostorách Moravského zemského musea,
ve spodní části Biskupského dvora, v místnosti svou velikostí lépe odpovídající Janáčkově pracovně. Její mobiliář zde byl co nejvěrněji instalován,
s kurátory instalaci konzultovala ještě paní Janáčková. Z dochovaných
fotografií je vidět, že klavír stál blízko velkého okna (Obr. 2). Takto zde byl
klavír instalován do roku 1956, kdy byla Janáčkova pracovna přestěhována
zpět do domku na Smetanově ulici.

Obr. 2

Janáčkova pracovna s klavírem v době svého umístění
v Biskupském dvoře MZM (cca 1940) / Study-room of Leoš
Janáček with the piano in the period when it was located
in Biskupský dvůr in the Moravian Museum (around 1940)
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Domek po smrti paní Janáčkové obývali různí nájemníci, mimo jiné
také třídy konzervatoře, a roku 1956 získalo budovu Moravské zemské muzeum spolu s prostorami v bývalé varhanické škole pro své
hudební oddělení. Budova v té době prošla rekonstrukcí, přičemž
kuchyně a ložnice původního bytu Janáčkových již byla upravena
jako byt pro obývání rodinou školníka z bývalé varhanické školy. Zbylé
prostory domečku byly zpřístupněny pro návštěvníky. Do objektu
se v roce 1956 navrátilo zařízení Janáčkovy pracovny, která zde byla
instalována v původní podobě. V roce 1978, u příležitosti padesátého
výročí Janáčkova úmrtí, prošel Památník další rozsáhlou rekonstrukcí.
V této době byla již celá budova domečku muzeem, kde byla vybudována nová expozice. Z archivu korespondence Oddělení dějin hudby
MZM vyplývá, že v letech po otevření se objekty hudebního oddělení,
včetně Památníku Leoše Janáčka, potýkaly s velkými problémy s topením. (V Památníku byla taková zima, že se musel na víkendy uzavírat).
Poslední rekonstrukce domku a vybudování nové expozice proběhly
roku 2004, ke stopadesátému výročí Janáčkova narození.
Janáčkův klavír byl vždy předmětem pietním a bylo s ním zacházeno
s úctou a s nejlepšími úmysly. Nicméně reálně to někdy mělo daleko
k dnešním muzejním standardům. Předpokládané opakované působení průvanu v prvorepublikových expozicích ještě nebylo to nejhorší,
například na fotografii z roku 19645 je vidět, že klavír stál těsně vedle
topení (na pozdějších fotografiích už je přesunut doprostřed místnosti). Pokud nešlo jen o instalaci z důvodu fotografie, přímé působení suchého tepla na klavír muselo být devastující. Rekonstrukce
Památníku v roce 2004, která chce odkaz Leoše Janáčka co nejvíce
přiblížit soudobému návštěvníkovi a kde je úcta k předmětům Janáčkem dotýkaným jednoznačně vidět v rovině výtvarné, byla bohužel
historicky zřejmě nejvíc v rozporu se zásadami preventivní konzervace.
Podlahové topení v pruzích po obvodu zdí s dřevěnými rošty, navíc
ještě dočasně zesíleno větrákem, prudce změnilo vnitřní klima z chladnějšího a vlhčího na teplé a suché.
Navíc v dnes již samostatně stojícím domě (Obr. 3) velmi kolísají
hodnoty teploty a relativní vlhkosti v souvislosti se střídáním ročních období a s dalším působením vlivů vnějšího klimatu. Uvážíme-li,
že více než sto čtyřicet let starý klavír byl navíc za dobu své existence
přibližně desetkrát stěhován, bylo jeho poškození a ohrožení už velké.

Obr. 3

Památník Leoše Janáčka na Smetanově ul. 14 v Brně – pohled
z exteriéru zahrady / Janáček Memorial House in Smetanova
street no. 14 in Brno – exterior view from the garden

POPIS STAVU A RESTAUROVÁNÍ KLAVÍRU
V roce 2016 byl klavír již v kritickém stavu. Poškození způsobily jak
dlouhodobě nevhodné klimatické podmínky, tak nevhodný restaurátorský zásah z období přibližně sedmdesátých let 20. století, kterým
byl nástroj paradoxně masivně poškozen. K tomuto restaurování není
bohužel zachována žádná dokumentace. Nejen že byly vyměněny
stylově typické prvky jako např. správné sukno, plsť mechaniky a kladívková useň za novodobé materiály, ale především byly instalovány
struny a kolíky se špatným, výrazně větším průměrem. To mělo za
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následek, že napětí strun bylo, zejména v horní části (ve vyšších oktávách) cca o tunu větší. Tím praskl količník a dřevo tlačící dozadu pak
odlomilo příčnou vzpěru litinového rámu. Postupným dominovým
efektem degradace nakonec praskl jak količník (Obr. 4), tak samotný
litinový rám, popraskaná byla i rezonanční deska. Výčet poškození by
byl dlouhý, podrobně se jím zabývá restaurátorská zpráva. Stručně
lze říci, že většina klíčových komponent vídeňské mechaniky byla
zničena dvojím škodlivým působením, a sice nevhodným klimatem
a nevhodným restaurováním.
Také skříň klavíru vykazovala mnohá poškození suchem; části se uvolnily, mnoho kusů dýhy chybělo. Politura byla matná a flekatá. Klavír se
kvůli extrémnímu napětí strun nedal správně naladit, při koncertech
musel být dlouhodobě podlaďován a po prasknutí količníku se již
nedal naladit vůbec a nebylo možné na něj hrát.

Obr. 4

Prasklý količník klavíru, stav před restaurováním / Broken pegbox
of the piano, condition before restoration

Z uvedených důvodů bylo nutné co nejrychleji iniciovat vhodný restaurátorský zásah a zabránit dalším nežádoucím změnám. Díky finančním
prostředkům z dotačního programu Integrovaného systému ochrany
movitého kulturního dědictví – podprogramu D, Ministerstva kultury
ČR bylo možné zahájit náročné restaurování tohoto sbírkového předmětu. Na stav klavíru byly vypracovány čtyři posudky. Především zhodnocení stavu nástroje odborníky z Metodického centra dokumentace,
konzervace a restaurování hudebních nástrojů při Národním muzeu
– Českém muzeu hudby, a dále posudky od tří restaurátorů, z nichž byl
vybrán rakouský restaurátor, pan Gert Hecher z Vídně.6
Klavír byl ve vídeňské dílně pana Hechera restaurován v době od 1. října
do 19. prosince 2018. Nástroj byl rozebrán na jednotlivé díly, nepůvodní
části byly nahrazeny replikami či přímo originálními částmi z jiných ehrbarovských křídel. Jednotlivé komponenty byly zrestaurovány, rezonanční
deska a skříň klavíru byly ošetřeny politurami, bezbarvým a černým šelakem. Nevhodné, příliš silné struny byly nahrazeny odpovídajícími. Zchátralé textilní prvky jako zejména sukno a plsť byly nahrazeny replikami
původních materiálů, useň na kladívkách byla vyměněna, na několika
klávesách bylo doplněno chybějící obložení ze slonoviny.
Nejpoškozenějšími částmi byly prasklý litinový rám, který svařil externí
odborník, a prasklý količník. Ten byl ve svých zachovalých původních
částech zrestaurován, nepůvodní části byly odstraněny a rovněž nahrazeny replikami či přímo originálními částmi z jiných ehrbarovských
křídel. Dále byly v količníku obnoveny původní jamky pro vhodné, také
původní ehrbarovské kolíky (Obr. 5). Byla obnovena statická pevnost
křídla, zregulována mechanika a klavír byl naladěn, po dlouhé době
na 440 Hz.
Nejen kvůli odborné erudici, ale i z důvodu doplňování původních
komponentů při restaurování a rovněž pro dlouhodobé udržování
zrestaurovaného klavíru, který je nyní výjimečně využíván i jako koncertní nástroj (Obr. 6) je velkou výhodou, že pan Hecher žije a pracuje
ve Vídni, tedy v místě sídla výroby klavírů Ehrbar, kde je dodnes přirozeně největší koncentrace těchto historických nástrojů.
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Zrestaurovaný količník klavíru / Restored pegbox of the piano

POSTUP A VÝSLEDKY MĚŘENÍ MIKROKLIMATICKÝCH PARAMETRŮ
V rámci spolupráce s Metodickým centrem konzervace TMB byly
sledovány mikroklimatické parametry vnitřního prostředí expozice
Památníku Leoše Janáčka v průběhu let 2017, 2018, až do počátku
roku 2019. Cílem bylo posoudit dosavadní podmínky prostředí
a doporučit též vhodné klima pro transport a dočasné uložení
během restaurování klavíru na externím pracovišti. K měření dat
relativní vlhkosti (RV) a teploty vzduchu byly použity čtyři dataloggery Comet S3120E s přesností měření v rozsahu -30 až +30°C,
+/- 0,6°C; +/- 3 % RV v rozsahu měření od 5 do 95 % při 23 °C.
(interval snímání dat 30 min.), umístěnými v interiéru památníku
a uvnitř samotného klavíru.

Graf 1

Záznam RV a teploty v období 14. 6. 2017 až 15. 3. 2019, čidlo
„Skříň“; modrá křivka – relativní vlhkost vzduchu RV, střední
měsíční klouzavý průměr RV (zelená plná křivka) s přípustnými
denními limity výkyvů RV +/- 5 % (přerušované zelené křivky);
červená křivka – teplota vzduchu. Pozn.: Modré píky RV
pohybující se v oblasti nad/pod přerušovanými zelenými
křivkami jsou považovány za problematické, vytvářející
nestabilní mikroklimatické podmínky, ohrožující fyzický stav
exponátu. / The record of relative humidity and temperature
in the period between 14. 6. 2017 and 15. 3. 2019, sensor „Case“;
blue curve – relative humidity RV, medium monthly moving
average of relative humidity (green solid curve) with safe daily
limits of divergences of relative humidity +/- 5 % (green dashed
curves); red curve – air temperature. Note: The blue peaks of relative humidity which oscillate in the area over/under the dashed
green curves are considered problematic, creating unstable
microclimatic conditions which endanger the physical condition
of the exhibit.

Obr. 6

Klavír po restaurování / Piano after restoration

Mikroklimatické parametry prostoru s Janáčkovým klavírem lze vyhodnotit na základě měření RV a T v období 2017 až 2018 z čidla umístěného na skříni u severní stěny místnosti. Tento záznam poskytuje
dostatek měřených hodnot pro jejich statistické zpracování pomocí
metody měsíčních klouzavých průměrů dle ČSN EN 15757 „Ochrana
kulturního dědictví – Požadavky na teplotu a vlhkost prostředí s cílem
zamezit mechanickému poškozování organických hygroskopických
materiálů“ tj. měření minimálně po dobu 13 měsíců.7 Na grafu č. 1
lze pomocí středního měsíčního klouzavého průměru (zelená křivka)
sledovat sezónní cykly RV, které se pohybují v přípustném pozvolném
ročním intervalu cca 55–40 %.
V zimním období, v topné sezóně, dochází k poklesům ke spodní
hranici, v jarních a letních měsících k postupnému navyšování.
Od uvedené průměrné sezónní hodnoty lze vymezit přijatelné krátkodobé výkyvy RV, které pro tento účel byly stanoveny v rozmezí +/- 5 %
(zelené přerušované křivky). Uvedený záznam ukazuje, že kolísání vlhkosti překračuje v mnoha případech přijatelné rozmezí krátkodobých
změn RV (tj. modré píky pod/nad zelenými přerušovanými čárami).
Kritická situace nastala zejména počátkem měsíce prosince 2017, kdy
RV klesla až k hodnotám kolem 25 %. Podobně i v měsíci březnu 2018
(RV cca 30 %). V obou případech se jedná o situaci v topné sezóně, kdy je
vnitřní vzduch zahříván na cca 20 °C, a obecně tak klesá relativní vlhkost
uvnitř budovy. Navíc se v posledním období externí teploty pohybovaly
okolo hodnot pod 5 °C; počátkem měsíce března 2018 klesaly až k 0 °C.8
Projevuje se tedy další efekt vysušování vlivem míchání externího chladného a suchého vzduchu (např. nevhodným větráním) s prostředím
v interiéru. Teplota vzduchu osciluje kolem 20 °C, ale v letních měsících
se dostává i nad přípustnou horní hranici 25 °C.
Během transportu klavíru za účelem jeho restaurování na specializovaném pracovišti ve Vídni (1. 10. – 19. 12. 2018) byly dále monitorovány mikroklimatické podmínky přímo uvnitř klavíru (graf 2).
V tomto časovém úseku je možné ze záznamu potvrdit, že hodnoty
RV jsou poměrně stabilní a pohybují se v přijatelném rozmezí 44–56 %
při teplotě 18–20 °C.9 Sledovaný úsek mikroklimatických podmínek
během restaurování je zaznamenán na dalším grafu 3. Dne 19. 12.
2018 se na záznamu objevuje výrazný pík RV cca 75 %, což odpovídá
návratu klavíru ze zahraničí z důvodu manipulace s klavírem v externím
chladném období.
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Graf 2

Záznam RV a T z čidla uvnitř klavíru: 1. 10. 2018 probíhá transport klavíru z Brna do Vídně; výrazný
pík RV 75 % odpovídá 19. 12. 2018 transportu z Vídně / The record of relative humidity and temperature
from the sensor inside the piano: 1. 10. 2018, the transport of the piano from Brno to Vienna took place;
a strong peak of relative humidity of 75 % corresponds to the transport from Vienna on 19. 12. 2018

Graf 3

Záznam RV a T během transportu a restaurátorského zásahu
ve Vídni / The record of relative humidity and temperature
during restorationin in Vienna

VYHODNOCENÍ MIKROKLIMATICKÝCH PARAMETRŮ
A MOŽNOSTI JEJICH REGULACE
Na základě měření parametrů mikroklimatických podmínek památníku
v období 2017– 2019 byla prokázána nestabilita vnitřního prostředí
z hlediska značných krátkodobých výkyvů relativní vlhkosti vzduchu.
Ze záznamů hodnot RV z grafu 1 vyplývá zejména výrazný pokles RV
v topné sezóně, v měsících únor 2017 a březen 2018, kdy bylo zároveň
i chladnější venkovní podnebí. Hodnoty vlhkosti klesají pod přípustnou
spodní mez 40 % i za chodu jednoho zvlhčovacího zařízení.10 Tyto podmínky
jsou velice riskantní zejména pro organické hygroskopické materiály, jako
je dřevo. Navíc krátkodobé výkyvy oscilují v nebezpečném pásu nad přípustnou horní a pod spodní hranici RV – tj. více jak +/- 5 % během 24 hodin.
Pro zlepšení uvedených podmínek bylo doporučeno dotovat vlhkost
do prostoru pomocí dalšího zvlhčovače typu Brune 250 s dostatečným
výkonem (cca 500 m3/hod.), který bude spouštěn zejména během
topné sezóny a externích silnějších mrazů. Pro zajištění stability prostředí nesmí být podlahové topení zesilováno ventilací. Dále je vhodné
zlepšit netěsnosti oken a vstupních dveří, které byly dokladovány

Obr. 7

Termografické měření dokladující tepelné mosty na oknech
v místnosti s klavírem (15. 2. 2018) / Thermographic measurement which documents thermal bridges on the windows
in the room with the piano (15. 2. 2018)

termografickým měřením (Obr. 7). Zvýšení RV v sušším období se
dá částečně docílit také režimem a temperováním místnosti na nižší
teplotu (cca 18 °C). Doplňkovým opatřením je zavírání křídla klavíru
při nevhodnějších mikroklimatických podmínkách.
Sledovány byly rovněž situace s výkyvy RV nad horní přípustnou mez
60 %, které mohou souviset opět s nevhodným otevíráním oken a dveří
za podmínek, kdy je venkovní vzduch vlhčí (s vyšší měrnou vlhkostí)
nebo dochází k dotaci vlhkosti vlivem většího množství návštěvníků.
Opět pro tyto situace platí jednoduchá režimová opatření – nevětrat
za nepříznivých venkovních podmínek (během deště, větru apod.),
regulovat počet návštěvníků v daném prostoru. Efektivní větrání lze
nastavit na základě znalosti venkovních a vnitřních hodnot RV a teploty vzduchu.
Vyhodnocení podmínek transportu a dočasného uložení klavíru během
jeho restaurování v zahraničí v zásadě potvrdilo zajištění stabilních
podmínek. Během manipulace s klavírem, při jeho návratu v chladném
počasí v prosinci 2018 se projevil výrazný nárůst RV nad přípustnou
horní mez. Převoz nástroje probíhal v polstrovaném nákladním voze,
ale bez klimastabilní bedny. Potvrzuje to tedy zásadu vyhýbat se trans-
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portu sbírkových předmětů v zimních chladných měsících (pokud
nemůže být zajištěna vykládka/nakládka v temperovaném prostoru).
Charakter objektu památníku, samotného předmětu a další okolnosti
realizace restaurování však neumožňovaly řešit situaci jiným způsobem. Jednalo se však o časově velmi krátký úsek (do 1 hodiny) během
kterého se předpokládá, že nedošlo k výraznější odezvě materiálu.

DISKUZE
Mnohé hudební nástroje, jako je tento klavír, obsahují široké spektrum
nejrůznějších materiálů, které mají vzájemně odlišné fyzikálně-chemické vlastnosti. Tyto artefakty kulturního dědictví bývaly většinou
uchovávány po dobu mnoha let často bez jakékoliv řízené kontroly
mikroklimatických parametrů. Nicméně zároveň je nutné vnímat to,
že se nacházely často v robustních historických stavbách s určitými
pasivními regulačními prvky. Tyto podmínky mohou dlouhodobě
zajistit přijatelné prostředí. V rámci opatření preventivní konzervace
v modernizovaných prostorách expozic je proto důležité realisticky
vyhodnotit možnosti kombinace jednoduchých režimových opatření
s nucenou regulací klimatu pomocí aktivních moderních systémů
[Care of historic musical instruments, 1997]. Může se jednat i o využití
vzduchotechnických jednotek s různými funkcemi výměny a filtrace
vzduchu, chlazení, zvlhčování a odvlhčování. Mezi sofistikované regulační systémy patří též úpravy relativní vlhkosti a teploty vzduchu
s ohledem na vhodný interval kolem sorpční rovnováhy schraňovaných
organických hygroskopických materiálů (tj. na základě jejich sorpčních
izoterem, tzv. ekvisorpční regulace). V případě daného typu hudebního
nástroje je ale nutné zvolit určitý kompromis vzhledem k rozmanitosti
materiálů a technologií použitých pro jeho zhotovení. Rovněž musíme
vycházet z toho, že klavír je centrálním prvkem průběžně navštěvované
stálé expozice a je také nadále používán jako funkční hudební nástroj
a slouží k interpretaci hudby v rámci různých koncertů a výstav. Tudíž
musí být zohledněno též nastavení určitého komfortu pro návštěvníky.
Obecně jsou pro vystavování dřeva a další organických materiálů a
potažmo i hudebních nástrojů optimálními parametry RV 50 % při
teplotě okolo 20 °C [Základní metodika preventivní konzervace, 2016].
V praxi je však mnohem reálnější dodržovat určité sezónní rozmezí
hodnot RV 45–60 %11 a teploty 18–25 °C. Sezónní nastavení teploty
a RV (tj. změna hodnot probíhá pozvolně, v průběhu min. jednoho
měsíce) je energeticky výhodnější a rovněž lépe koresponduje s charakterem objektu památníku i způsobem jeho využívání. Tyto podmínky jsou přijatelné i pro kovové materiály. Důležitější než aktuální
hodnota RV je však její stabilita tj. minimalizace krátkodobých výkyvů,12
které je potřeba udržovat v minimálním denním rozsahu do 5 %.13
Časté a náhlé změny RV vyvolávají pnutí v organických materiálech,
které může vést až ke vzniku prasklin a nevratnému poškození. Zvláště
skupina klávesových nástrojů patří mezi jedny z nejcitlivějších vůči
změnám okolní vlhkosti.
V návaznosti na získané výsledky měření klimatických podmínek
expozice památníku byla realizována nápravná opatření za účelem
stabilizace hodnot relativní vlhkosti a teploty vzduchu. Zejména došlo
k izolaci spár v oknech pracovny, což výrazně zmírnilo výkyvy vlhkosti.
Nastaveny byly podmínky regulace otevírání a zavírání vstupních dveří
včetně regulace počtu osob (přísně jsou regulovány skupiny návštěvníků). V této souvislosti byly pozměněny dispozice expozice, aby mohly
být trvale zavřeny některé dveře pracovny. Instalován byl též nový
monitorovací systém teploty a vlhkosti, operující v on-line prostředí
COMET Cloud, umožňující průběžnou kontrolu přímo správcem
objektu a kurátorem. Pozornost musí být ale též věnována nebezpečí
vzniku kondenzace vlhkosti na chladných plochách či nevytápěných
přilehlých prostorech.

RECENZOVANÉ PŘÍSPĚVKY
ZÁVĚR
Památník Leoše Janáčka a jeho mobiliář, jehož součástí je i autentický
klavír, patří k unikátním objektům kulturního dědictví. Zajištění jeho
dlouhodobé životnosti v optimální kondici úzce souvisí s parametry
vnitřního prostředí dané expozice. Jedněmi z klíčových parametrů
jsou stabilita relativní vlhkosti a teploty vzduchu, na které byla zaměřena pozornost v rámci monitoringu a návrhu regulačních opatření.
Vzhledem k významu autentického artefaktu bylo rovněž snahou
dohledat informace k tzv. historickému klimatu. I když nejsou samozřejmě z minulosti k dispozici exaktní data hodnot fyzikálních veličin
klimatu, bylo zajímavé z historických pramenů rekonstruovat působení odlišných klimatických podmínek na klavír od jeho používání
Leošem Janáčkem až po muzejní exponát. Pro posouzení současných
podmínek prostředí klavíru, po jeho restaurování, byla zvolena strategie určitého kompromisu mezi zachováním původního prostoru
expozice památníku, specifičností exponátu jako funkčního hudebního nástroje určeného pro další interpretace a konzervátorskými
požadavky na stabilitu prostředí. Používané vytápění kombinované
s mobilním zvlhčováním poskytuje pohodlí pro návštěvníky a zároveň
snižuje nebezpečí nízké relativní vlhkosti během zimy. Předpokladem
efektivního provozu je však dobrá izolace a těsnost prostoru, stejně
tak spolehlivé zvlhčovače s automatickým spínáním a vypínáním
vzhledem k nastaveným limitům relativní vlhkosti. Nově instalovaný
průběžný monitoring parametrů prostředí přinese zvýšenou kontrolu
systému a umožní okamžitou odezvu na aktuální změny klimatu. Péče
musí být věnována ale i dalším parametrům prostředí, jako jsou omezení denního i umělého světla, čistota prostředí, zamezení výskytu
nežádoucích biologických škůdců, stejně tak šetrná manipulace
a pravidelná kontrola stavu exponátu.
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POZNÁMKY
1

2
3

Klavírní mechanika prošla dlouhým vývojem a dnes se při výrobě klavírů používá tzv. mechanika anglická (dvojrepetiční). Vídeňská
mechanika, nazvaná podle okruhu vídeňských klavírních mistrů,
zaznamenala svůj vrchol v 19. století a vyráběla se, už okrajově,
do cca třetiny 20. století. Z hlediska konstrukčního je jednodušší
než anglická mechanika, a proto odolnější vůči klimatickým vlivům.
Z hlediska interpretačního je, zjednodušeně řečeno, považována za
těžkopádnější a již překonanou. Jedním z jejích zásadních znaků je,
že vídeňská mechanika na rozdíl od anglické nerepetuje. To znamená, že klávesu je nutno vždy úplně pustit nahoru, aby mohl být
zahrán další tón, což je pro interprety náročné, zrovna jako počítat
s delším dozníváním kláves.
Inv.č.: 110.095
Například hned po nastěhování zjistila hospodyně Marie Stejskalová,
že ve svém novém pokojíku za kuchyní nemůže kvůli vlhkosti vůbec
bydlet (UJ s. 68) a musela se přestěhovat do kuchyně, ve svých pamětech také zmiňuje kapradiny na zahrádce, kterým se dobře dařilo
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ve vlhku a stínu kolem arkýře salonu. [Trkanová, 1964, s. 68] Na jaro
roku 1914 vzpomíná takto: „Špatnou stránkou našeho domečku bylo,
že se při stavbě nepočítalo s vlhkostí a že se nám v bytě objevila
houba. Rozlézala se víc a víc, že nakonec nezbylo, než dát rozkopat
podlahy, vytrhat veřeje dveří i okenní rámy – tři měsíce to trvalo, než
bylo zase všechno v pořádku.“ [Trkanová, 1964, s. 75]
4
Prof. Vladimír Helfert, zakladatel dnešního Oddělení dějin hudby
Moravského zemského muzea (1919) a dnešního Ústavu hudební
vědy Masarykovy univerzity v roce 1921
5
Sbírka Oddělení dějin hudby MZM, sign. F-II-16,17a
6
Gert Hecher je mezinárodně uznávaným restaurátorem se specializací na hudební nástroje zn. Ehrbar, Streicher, Bosendorfer. Je také
restaurátorem klavírů vídeňského Musikvereinu – jedné ze světově nejvýznamnějších hudebních sbírek.
7
Tato norma zavádí termín tzv. historického klimatu, tj. klimatických
podmínek prostředí, ve kterém byly předměty kulturní povahy vždy
drženy nebo v něm byly ponechány delší dobu (minimálně po dobu
jednoho roku) a jsou v něm aklimatizovány. Obecně je však doporučováno chápat historické klima jako historicky dlouhodobý průměr hodnot parametrů vnitřního prostředí v rámci víceletého měření
[Metodika uchovávání předmětů kulturního dědictví, 2018, s. 10].
8
Pro posouzení externích podmínek klimatu byla použita data ze snímače umístěného na budově Technického muzea v Brně. Jedná se
tedy o přibližně srovnatelné lokální podmínky podnebí.
9
Datalogger musel být ale během demontáže klavíru v rámci restaurátorského zásahu vyjmut z nástroje a umístěn volně v prostoru
restaurátorského pracoviště.
10
Součástí okamžitých opatření byla instalace zvlhčovacího přístroje
značky Brune B250, nastaveného na výchozí hodnotu 45 % RV, spuštěného na konci listopadu 2017.
11
Tyto parametry odpovídají též restaurátorské zprávě Gerhta Hechera,
který doporučuje uchovávat klavír při vlhkosti nad 45 %.
12
Některé předměty mohou být dlouhodobě aklimatizovány i na
zcela jiné hodnoty RV (např. historické budovy s vyšší vlhkostí) a jsou
za těchto podmínek stabilní. Rizikem pro ně jsou však náhlé výkyvy
hodnoty RV mimo „prověřenou oblast“.
13
Kombinace sezónního nastavení hodnot RV a teploty s minimálními
denními odchylkami odpovídá kategorii muzejního prostředí A dle
normy ASHRAE z r. 2015, u které se předpokládají malá rizika mechanického poškození citlivých materiálů [Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy, s. 21]
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