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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  JHM-BI001 

Název/motiv mozaiky  Věž civilizace 

Autor  návrh Bernard Zich, realizace dílna Libora Havlíčka  

Datace  2012-2015 (stále v realizaci) 

Místo  sídlo společnosti Metaltrade International s.r.o., Jihlavská 671/7, Troubsko 

GPS souřadnice  49°10'36.155"N, 16°30'9.638"E 

Rozměry mozaiky, umístění  průměr kopule cca 8 m 

Mozaika je instalována na kopulovitém zakončení věže. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 20 m 

Mozaika je směřována na (SS)  všemi směry 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na okraji malé obce. V okolí se ve velké míře vyskytuje zeleň. 
Stavba nevykazuje žádné poškození. 

Poznámky  V době dokumentace nebyla mozaika ještě dokončena.  

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  V areálu stavební firmy v Troubsku na okraji Brna vznikla věžovitá stavba zakončená globem 

obloženým mozaikou. Tzv. Věž civilizace má podle dostupných informací sloužit futurologickému 
bádání svého majitele Bernarda Zicha, který její výzdobu navrhl. Dekoraci realizovala 
mozaikářská dílna Libora Havlíčka společně s týmem dalších pracovníků (studentů či 
obkladačů). Věž je obložena sintrovanými skleněnými kostkami v různých barvách, které vytváří 
pozadí pro kruhové či oválné medailony, případně pole ve tvaru štítu nesoucí většinou figurální 
symboly. Pole jsou poměrně nepravidelně rozeseta po fasádě. Najdeme zde portréty, znaky, 
zvířata či mapy kontinentů.  

   

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. 

 



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

  

 

Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze sintrovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2 cm x 2 cm. 
Použité sklo je zakalené. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění 
(platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kostky se zlacením a stříbřením.  

Pojivo mezi kostkami je různobarevné, tak aby korespondovalo s barevností okolního skla.  

 

- na mozaice je použito zlacených i 
stříbřených kostek 

 

 
ANALYTICKÝ PRŮZKUM 

 

Optická mikroskopie  - nebyla realizována 
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