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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  JHC-PT001 

Název/motiv mozaiky  Plastika sv. Anny 

Autor  návrh a realizace Ludvík Kovář 

Datace  kolem 2000 

Místo  kancelářská budova, 1. máje 116/13, Vimperk 

GPS souřadnice  49°3'18.288"N, 13°46'39.586"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,8 m, šířka sloupku 0,5 m, šířka horního dílu se skleněným medailonem 1,1 m 

Mozaika je instalována na plastice ve výklenku budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0 m 

Mozaika je směřována na (SS)  severovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě. V okolí se místy vyskytuje zeleň.  
Plastika je v dobrém stavu, nevykazuje žádné praskliny či ztrátu materiálu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Před budovou stomatologické kliniky ve Vimperku je zasazena plastika zdobená na povrchu 

kombinovanou mozaikou s převahou štípaných kamenných kostek. Pilíř završený čočkovitým 
útvarem – okem, v jehož středu je zasazen skleněný reliéf sv. Anny navrhl a realizoval Ludvík 
Kovář. Podstavec opatřil vedutou města Vimperku, která je vyvedena v omezené barevné škále 
použitých kamenů či oblázků, které jen na několika místech doplňují štípané smaltové kostky. 
Vrcholové oko je také pokryto mozaikou v podobě paprsků vyzařujících od reliéfu ve středu 
směrem k okrajům.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 Mozaika je částečně chráněna výklenkem, v němž je instalována. Ve své horní části je mozaika 
doplněna plastickou aplikací znázorňující svatou Annu Samotřetí. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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- horní část mozaiky je zdobena 
skleněným medailonem 

znázorňujícím svatou Annu 
Samotřetí 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 

- nebyly zaznamenány  

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2 cm x 1,5 cm. 
Použité sklo je zakalené, bez bublin. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani 
znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kostky se zlacením, kamenné kostky 
a oblázky. 
Pojivo mezi kostkami je světle šedé, s viditelnými zrny písku.  

 

- kombinace skleněných a 
kamenných mozaikových kostek a 

kamenných oblázků 

 

 
 

 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   
 




