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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  MSK-BR003 

Název/motiv mozaiky  Sv. Florián 

Autor  návrh a realizace Josef Odráška 

Datace  2014 

Místo  výklenková boží muka, vedle Hošťálkovy 67, Hošťálkovy 

GPS souřadnice  50°6'44.665"N, 17°35'47.354"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 2 m, šířka 0,7 m 

Mozaika je instalována ve výklenkových božích mukách. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0,9 m 

Mozaika je směřována na (SS)  severovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v zástavbě rodinných domků v malé obci. V okolí se vyskytuje zeleň. 
Boží muka, na kterých je mozaika umístěna, nevykazují žádné výrazné praskliny ani ztrátu 
stavebního materiálu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaika sv. Floriána doplnila roku 2014 renovovaná barokní výklenková boží muka u cesty 
v Hošťálkovech. V zamřížované nice se segmentovým záklenkem byla původně zasazena 
socha světce, ale ta byla v minulosti ukradena. Nově niku doplnil panel s postavou vyvedenou 
ve skleněné mozaice. Sv. Florián je oděn jako římský voják s přilbicí na hlavě, v pravé ruce drží 
prapor a levou hasí vodou z nádoby oheň požáru, jehož plameny šlehají pod světcovýma 
nohama.  

 

 

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 Mozaika je v celé své ploše chráněna střechou božích muk. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 1,2 
cm. Použité sklo je zakalené, bez bublin. Na povrchu skla nebyly zaznamenány známky 
korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Některé mozaikové kostky 
mají popraskaný povrch. 

Pojivo mezi kostkami je světle šedé, jemnozrnné. 

 

- detail jemnozrnného pojiva mezi 
kostkami 

- povrch několika kostek je 
popraskaný 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   
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