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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  MSK-NJ001 

Název/motiv mozaiky  Sv. Mikuláš 

Autor  návrh a realizace Josef Odráška 

Datace  90. léta 20. století  

Místo  kostel sv. Mikuláše, vedle Albrechtičky 247, Albrechtičky 

GPS souřadnice  49°42'5.669"N, 18°5'45.882"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,7 m, šířka 1,3 m (cca) 

Mozaika je instalována na zvonici nad vstupem do kostela. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 7,5 m 

Mozaika je směřována na (SS)  západ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v zástavbě rodinných domků v malé obci. V okolí se vyskytuje zeleň. 
Kostel, na kterém je mozaika umístěna, nevykazuje žádné praskliny či ztrátu stavebního 
materiálu.  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaika s tříčtvrteční postavou sv. Mikuláše je umístěna na věži kostela shodného zasvěcení. 
Je zasazena do vpadlé niky zakončené segmentovým obloukem. Sv. Mikuláš má na sobě 
tradiční oděv s pluviálem a na hlavě mitru s velkým zlatým křížem. Pravou rukou žehná, na levé 
dlani drží model kostela v Albrechtičkách (tímto jej bere pod svou ochranu) a přidržuje si 
biskupskou berlu.  

 
 

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Pouze po obvodu je 
chráněna mírným zahloubením do stěny kostela (cca 20 cm). 

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 čiré i zakalené, bez bublin. Na povrchu skla nebyly zaznamenány známky 
korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu).  

Pojivo mezi kostkami je různobarevné – barva je přizpůsobena odstínu okolních skleněných 
kostek. 

 

- detail různobarevného pojiva mezi 
kostkami 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 
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