ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE
ID
Název/motiv mozaiky
Autor
Datace

PAK-UO003
Vidlicový kříž na náhrobku Josefa Luxe
návrh a realizace Petr Štěpán
2000

Místo

obecní hřbitov, Choceň - Hemže

GPS souřadnice

50°0'38.038"N, 16°14'46.234"E

Rozměry mozaiky, umístění
Výška umístění mozaiky nad zemí
Mozaika je směřována na (SS)
Popis okolí, statika budovy

výška 0,42 m, šířka 0,21 m
Mozaika je instalována na náhrobku.
cca 1,5 m
sever
Mozaika je umístěna na obecním hřbitově. V okolí se hojně vyskytuje zeleň.
Náhrobek je v dobrém stavu, nevykazuje žádné praskliny či ztrátu stavebního materiálu.

Poznámky

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY
Hrubě otesaná pískovcová stéla náhrobku Josefa Luxe (významného českého politika 90. let 20.
století, předsedy KDU-ČSL, ministra zemědělství a člena poslanecké sněmovny) je doplněna
tesaným jménem zemřelého a daty narození a úmrtí *1956 †1999. V horní části je ozdobena
mělkou nikou vyplněnou kombinovanou mozaikou. Centrální motiv vidlicového kříže jako
symbolu života kontrastuje zelenými skleněnými kostkami se žlutými rámečky s převážně
kamenným materiálem podkladu.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A
SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození
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Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí.
Biologické poškození mozaiky nebylo zaznamenáno.

Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování - konzervování
středověkého a archeologického skla

Ztráty materiálu v ploše
- z mozaiky je vypadlá jedna kostka

Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2,5 cm x 1,5 cm.
Použité sklo je zakalené. Ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky
korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kamenné
mozaikové kostky.
Pojivo mezi kostkami je šedé, jemnozrnné.

- mozaika je z kombinovaného
materiálu – sklo a kámen

ANALYTICKÝ PRŮZKUM
Optická mikroskopie

- nebyla provedena
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