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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-16001 

Název/motiv mozaiky  pamětní deska Jana Kašky 

Autor  návrh Jindřich Mahelka, realizace Ústředí uměleckých řemesel 

Datace  1952 

Místo  rodný dům Jana Kašky, Kaškova 660, Praha 16 - Zbraslav 

GPS souřadnice  49°58'22.197"N, 14°23'36.913"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,4 m, šířka 0,7 m 

Mozaika je instalována na boční stěně domu. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  2,5 m 

Mozaika je směřována na (SS)  východ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě. Místy se v okolí vyskytuje zeleň. 
Dům nevykazuje žádné praskliny či ztrátu stavebního materiálu.  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Ležatě obdélná pamětní deska herce Jana Kašky je osazena na fasádě jeho rodného domku. 

Vznikla v roce 1952 a má připomínat herce komických rolí, který působil mj. v Kajetánském či 
Stavovském divadle. Dnes je zapuštěna do niky na fasádě, ale na starších fotografiích je patrné, 
že původně zdobila v ploše fasády štít nízkého domku. 
Kompozice sestávající především z třířádkového nápisu ZDE SE NARODIL 20. VIII. 1810 JAN 
KAŠKA ČESKÝ HEREC je provedena v technice kombinované mozaiky, kde většinu 
kamenného materiálu pozadí a textu doplňují drobné motivy rozesmáté divadelní masky a 
vavřínového věnce z barevných smaltů. Realizovala ji mozaikářská dílna Ústředí uměleckých 
řemesel v roce 1952 podle návrhu Jindřicha Mahelky.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaika je vystavena působení okolního prostředí. Je chráněna pouze zahloubením do stěny 
domu (cca 20 cm). 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno 
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Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaiky jsou sestaveny ze štípaných kamenných (převážně) a skleněných kostek o přibližné 
velikosti 1,5 cm x 1 cm. Použité sklo je zakalené. Místy jsou na povrchu skla bubliny. Na 
povrchu skla nebyly zaznamenány známky korozního poškození ani znečištění (platí pro 
pohledovou stranu). 

Pojivo mezi kostkami je světle béžové. 

 

- detail skleněné kostky 
drolící se ve vrstvách 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  http://www.zbraslavhistorie.info/uvod-pomniky-pamatniky-zbraslav.php 

 

   

   

   
 




