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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PAK-CR002 

Název/motiv mozaiky  Bojovníci za svobodu národa 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  konec 40. let – počátek 50. let 20. století 

Místo  hřbitov vedle silnice Hlinecká, Trhová Kamenice 

GPS souřadnice  49°47'7.611"N, 15°49'26.279"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,6 m, šířka 1,1 m 

Mozaika je instalována na náhrobku. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0,5 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na obecním hřbitově za obcí. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. 

Náhrobek nevykazuje žádné výrazné praskliny či ztrátu stavebního materiálu.  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Památník v podobě ležatě obdélné desky je osazen na hřbitovní zdi na pozadí náhrobku 

padlého ruského vojáka z 2. sv. války. Na světle modrém pozadí jsou osazeny dva modré 
medailony doplněné poloprofily. Civilní portréty představují muže s účesy krátkých vlasů, 
v oblecích s bílými košilemi a tmavými kravatami. Pod medailony je zasazen třířádkový nápis 
NAŠIM BOJOVNÍKŮM ZA SVOBODU NÁRODA S. P. DEJNOŽKOVI A S. J. VAŘEČKOVI.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 Mozaika je vystavena působení okolního prostředí. Je chráněna pouze shora malou stříškou a 
stromy. 

Na mozaice byly pozorovány lišejníky. 
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- lišejníky rostoucí na povrchu 
mozaiky 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- jsou vypadané jednotlivé kostky 

(cca 5 ks) 

 

 

 
 

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. Místy se vyskytují bubliny. Skleněné kostky jsou znečištěny 
prachem, exhalacemi a usazeninami z výluhu ze stavebního materiálu. Na povrchu mozaiky 
nebyly zaznamenány známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu).  

Pojivo mezi kostkami je světle šedobéžové. 

 

- bubliny na povrchu kostek  
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- detail kostek znečištěných 
exhalacemi 

 

 
- bělavé zabarvení kostek způsobené 
usazeninami z výluhu ze stavebního 

materiálu 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

RTG – fluorescenční analýza  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   
 




