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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  LBK-JN013 

Název/motiv mozaiky  Znak Českého rybářského svazu 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  60.-80. léta 20. století 

Místo  budova Českého rybářského svazu, autobusová zastávka Haratina, Železný Brod 

GPS souřadnice  50°39'57.636"N, 15°15'46.557"E 

Rozměry mozaiky, umístění  průměr 0,6 m 

Mozaika je instalována na čelo budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  2,1 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihozápad 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v zalesněné oblasti. 
Budova nevykazuje praskliny ani ztrátu materiálu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Drobnou budovu Českého rybářského svazu zdobí na fasádě umístěný kruhový medailon 

z mačkaných prefabrikovaných skleněných kostek. Má tmavě modré pozadí, na kterém je 
vyskládána část světle zeleného kruhu, která je oproti okolí vymezena bílou linkou. Na kruhu je 
zakomponována ryba a také stylizovaná udice. U horního okraje znak doplňuje pěticípá rudá 
hvězda u spodního okraje bílou provedený nápis ČRS MO ŽELEZNÝ BROD.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 

 Mozaika je částečně vystavena působení okolního prostředí a částečně je krytá přesahující 
střechou.  

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 

Nelze vyloučit, že poškození kostek je spojeno i s vandalismem. 
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- poškozená kostka tvořící hvězdu 
(pravděpodobně vandalismus) 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 

- ztráty nebyly 
zaznamenány, kromě 

jedné poškozené kostky, 
která je částečně vypadaná 

(viz. výše) 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva 
 

 Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 1,5 cm x 1,2 cm. Použité 
sklo je převážně čiré, bez bublin či jiných nehomogenit. Bílé a černé sklo je zakalené. Na 
povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Některé 
kostky jsou znečištěny růžovou nátěrovou barvou. 

Pojivo mezi kostkami je šedé.  

 

- povrch kostek znečištěný barvou  

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie 
- část poškozené skleněné kostky 
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