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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  HKK-NA001 

Název/motiv mozaiky  Dekorativní vlys s motivem zpracování textilu 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  70.- 80. léta 20. století (?) 

Místo  budova Czech Technologies, Havlíčkova č. p. 161, Nové Město nad Metují 

GPS souřadnice  50°21'6.406"N, 16°8'25.080"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1 m, šířka 12 m (cca) 

Mozaiky jsou instalovány na štítu budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 4 m 

Mozaika je směřována na (SS)  sever 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě. 
Budova je v dobrém stavu, nevykazuje žádné výrazné praskliny ani ztrátu stavebního materiálu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Na štítové stěně jedné z budov bývalé strojní tkalcovny a úpravny Glass a Bondy je směrem do 
ulice Havlíčkovy umístěna ve dvou pásech vedle sebe skleněná mozaika. Textilní továrna byla 



Projekt MK DF12P01OVV017  Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování - konzervování  
středověkého a archeologického skla 

  

 

znárodněna a stala se součástí n. p. Tepna, jehož modernizace proběhla v roce 1977. Přibližně 
k tomuto datu můžeme klást i vznik dekorativního pásu situovaného v širokém štítovém průčelí 
starší tovární budovy. Jeho součástí byl (na nyní prázdném místě ve středu kompozice) zřejmě 
znak podniku vyrábějícího technické tkaniny pro kožařský, chemický a polygrafický průmysl. 
Kompozice vychází z charakteru tovární výroby – tvoří ji osově souměrné ležatě obdélné pole, 
ve kterých se v abstrahovaném obrazu odvíjí pás tkaniny a probíhá naznačeným soukolím 
mechanického stroje. Akcentovány jsou motivy člunků.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 

 

Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 1,2 cm x 1,5 cm. Použité 
sklo je zakalené i čiré, bez bublin. V levé části mozaiky bylo pozorováno znečištění v oblasti 
instalovaného hromosvodu (pravděpodobně znečištěno korozními produkty kovu). Na povrchu 
kostek nejsou známky korozního poškození skla (platí pro pohledovou stranu).  

Pojivo mezi kostkami je světle šedé.  

 

- detail znečištění mozaiky v blízkosti 
hromosvodu 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla realizována 

   
 
 

POZNÁMKY 
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a kol., Industriální topografie, Královéhradecký kraj, Praha 2012, s. 271.  

 

   

   

   
 




