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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  MSK-FM001 

Název/motiv mozaiky  Sv. Cyril 

Autor  návrh a realizace Josef Odráška 

Datace  90. léta 20. století (?) 

Místo  studánka Cyrilka, Čeladná 

GPS souřadnice  49°30'43.837"N, 18°20'17.115"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,8 m, šířka 0,7 m 

Mozaika je instalována pod stříškou studánky. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  1,2 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihozápad 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v lese. 
Stavba studánky, na které je mozaika umístěna, nevykazuje žádné praskliny či ztrátu stavebního 
materiálu.  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaika je zasazena na zadní stěně otevřeného přístřešku vystavěného nad studánkou Cyrilka 
u silnice v lese v katastru obce Čeladné. Stavbička nad pramenem sousedí s dřevěnou kaplí 
vybudovanou v tzv. „národním stylu“ s lidovými prvky roubených staveb a s její podobou 
koresponduje vyřezávanými sloupky i jehlancovým tvarem střechy kryté šindelem. Byla 
vystavěna v roce 1936. 
Původní mozaika byla údajně restaurována, ale spíše nahrazena zcela novou, provedenou 
zřejmě v ateliéru Josefa Odrášky. Sv. Cyril je zde zpodoben v polopostavě na barevném pozadí 
s modelem kostela v pravé ruce. Po stranách hlavy má doplněn nápis SV. CYRIL a životní data 
827, 869.  
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CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaika je v celé své ploše chráněna střechou. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky může 
být označen korodující kovový rám, ve kterém je mozaika umístěna. 

Na ploše mozaiky byly zaznamenány pavučiny. 

 

- kovový rám, ve kterém je mozaika 
umístěna jeví známky koroze 

- na mozaice byly pozorovány 
pavučiny 

 

 
 

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 
jsou na povrchu popraskané. 

Pojivo mezi kostkami je světle šedé, jemnozrnné. 

 

- skleněné kostky jsou místy na 
povrchu popraskané 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   
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