ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE
ID
Název/motiv mozaiky
Autor
Datace
Místo
GPS souřadnice
Rozměry mozaiky, umístění
Výška umístění mozaiky nad zemí
Mozaika je směřována na (SS)
Popis okolí, statika budovy

JHM-ZN001
Hlava Krista s christogramem
návrh a realizace Jiří Šťasta
2011
kostel sv. Markéty, vedle Prokopa Diviše 205/15, Znojmo - Přímětice
48°53'8.400"N, 16°2'13.779"E
průměr 1,2 m
Mozaika je instalována na průčelí kostela.
cca 5,5 m
severozápad
Mozaika se nachází ve městě. V okolí se vyskytuje zeleň.
Budova nevykazuje výraznější praskliny či ztrátu materiálu.

Poznámky

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY
Kruhový medailon s hlavou Krista je bez dalšího rámování zapuštěn do štítu předsíně kostela
sv. Markéty ve Znojmě Příměticích. Kombinovanou mozaiku navrhl a v roce 2011 i provedl Jiří
Šťasta. Jednoduchá kompozice představuje hlavu Ježíše Krista s dlouhými vlasy a vousy,
korunovanou trním, zasazenou na okrovém podkladu a doplněnou ve tváři a ve vousech
červenými smaltovými kostkami, které evokují krůpěje krve. Hlava je po stranách doplněna
písmeny IC XC – christogramem (resp. zkratkou jména Ježíš Kristus), tak jak se používal na
malbách ikon.
CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A
SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození
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Mozaika je částečně chráněna před působením okolního prostředí vsazením do stěny budovy ve
hloubce cca 15 cm.
Biologické poškození nebylo zaznamenáno.
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Ztráty materiálu v ploše
- nebyly zaznamenány

Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2,5 cm x 1,5 cm.
Použité sklo je zakalené, místy se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky
korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kamenné
kostky.
Pojivo mezi kostkami je světle šedé.

- bubliny na povrchu skleněných
mozaikových kostek

- detail kombinace kamenných a
skleněných mozaikových kostek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM
Optická mikroskopie

- nebyla provedena
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