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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  LBK-SM003 

Název/motiv mozaiky  Srp, kladivo a rudá pěticípá hvězda 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  70. léta 20. století 

Místo  obytný dům, Tyršova 457, Semily 

GPS souřadnice  50°36'8.281"N, 15°19'57.420"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 14 m (cca), šířka 4 m 

Mozaika je instalována na čelo budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  1,74 m 

Mozaika je směřována na (SS)  východ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě. V okolí se částečně vyskytuje zeleň. 
Budova nevykazuje výraznou ztrátu materiálu, v horní části jsou zřetelné úzké praskliny 
v omítce. 

Poznámky  V roce 2015 bylo rozhodnuto o odstranění mozaiky. 

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Kontroverzní socialistická mozaika na průčelí obytného domu obráceného do náměstí 
v Semilech byla dvacetiletí po sametové revoluci překryta reklamním billboardem. Po jeho 
odstranění v roce 2012 se znovu objevila, a protože byla osazena na budově patřící městu 
Semily, bylo toto nuceno řešit její odstranění či zachování. Zvířená debata byla zakončena 
osazením citátu, který mozaiku na fasádě trefně doplňuje: „Kdo nezná svou minulost je 
odsouzen ji opakovat.“ V roce 2015 nové zastupitelstvo města znovu rozhodovalo o likvidaci 
nevhodného symbolu. 
Mozaika vsazená do plochy fasády a seskládaná z prefabrikovaných mačkaných skleněných 
kostek je tvořena kombinací srpu a kladiva, jež jsou ve zkřížené podobě tradičním symbolem 
komunismu, představujícím pevný svazek dělnické a rolnické třídy s rudou pěticípou hvězdou. 
Celá kompozice je podložena vertikálním pásem šedého pozadí.   

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra  Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Jako rizikový faktor pro 
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zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 

životnost mozaiky lze označit praskliny v omítce, které vedou od horních rohů mozaiky. 
Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 

- prasklina v omítce běžící od levého 
horního okraje mozaiky 

 

 

 
- prasklina v omítce běžící od 

pravého horního okraje mozaiky 

 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 

- nebyly zaznamenány, 
avšak pod mozaikou byly 

nalezeny 2 vypadlé kostky 

 

- viditelné spáry vzniklé 
pravděpodobně při 

sesazování mozaiky 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva 
 

 Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 1,2 cm x 1,5 cm. Použité 
sklo je čiré, bez většího množství bublin či jiných nehomogenit. Některé kostky jsou prasklé. Na 
povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Některé 
kostky jsou pokryty nečistotami. Část mozaiky je posprejovaná. 

Pojivo mezi kostkami je šedé, jemnozrnné. Místy je popraskané.  

 

- prasklá kostka  
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- znečištěný povrch skleněných 
kostek 

 

 
- posprejovaná část mozaiky  

 
- popraskaná spárovací hmota šedé 

barvy 
 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie 
- povrch skleněné kostky (pohledová 

a nepohledová strana) 

  

   
 

   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-farsky.php?itemid=15711 
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