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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  JHC-CB001 

Název/motiv mozaiky  Abstraktní motiv 

Autor  návrh Rostislav Štěpáník (?), realizace ? 

Datace  1999 (?) 

Místo  Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, Kněžská 411/6, České Budějovice 1 

GPS souřadnice  48°58'26.219"N, 14°28'35.531"E 

Rozměry mozaiky, umístění  průměr cca 2,5 m 

Mozaika je instalována nad vchodem. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 10 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jih 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě. V okolí se místy vyskytuje zeleň. 
Budova, na které je mozaika, nevykazuje žádnou ztrátu materiálu ani praskliny. 

Poznámky  Tato kruhová mozaika je doplněna mozaikou s motivem sv. Anny. 

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Kruhové okno v centrální ose průčelí chrámu vzniklo nejspíše spolu s mozaikou sv. Anny na 

konci 90. let 20. století. Ve vířivé kompozici, sestavené z prefabrikovaných skleněných kostek, 
převažují tóny červené a žluté, které jsou v okrajových částech pole doplněny o akcenty modré 
barvy.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Pouze po obvodu je lehce 
chráněna zapuštěním do stěny (cca 20 cm). Z interiérové strany je přesklena. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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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 a 
z větších kostek o délce hrany cca 3 až 4 cm. Použité sklo je čiré, bez většího počtu bublin či 
jiných nehomogenit. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění 
(platí pro pohledovou stranu).  

Mozaika byla provedena následující technikou – skleněné kostky byly nalepeny na skleněnou 
tabuli a následně přetmeleny. 

Použité pojivo je světle šedé. 

 

- detail kombinace malých a větších 
skleněných kostek  

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   

 




