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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PLK-TC001 

Název/motiv mozaiky  Panna Marie a mariagram 

Autor  návrh a realizace František Tesař 

Datace  1997 

Místo  kaplička, vedle Borovany 38, Bor - Borovany 

GPS souřadnice  49°41'32.440"N, 12°51'4.710"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,7 m, šířka 1,4 m (mozaika s postavou) 

průměr 0,3 m (kruhová mozaika)  

Mozaiky jsou instalovány v kapličce. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  1,1 m 

Mozaika je směřována na (SS)  sever 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaiky se nachází v kapličce u silnice v malé obci. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. 

Kaplička nevykazuje žádné výrazné praskliny či ztrátu stavebního materiálu. Na pravém boku je 
patrné navlhání zdiva stavby. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaika navržená a realizovaná Františkem Tesařem v roce 1997 je umístěna v 
interiéru drobné otevřené kapličky v Borovanech. V rámu z růžových kamenných kostek 
zdobeném zlatými hvězdami je vymezeno polokruhově zakončené pole s modrým pozadím. Na 
tom vystupuje s oblakem kolem nohou postava bosé Panny Marie, oděné do bílého šatu s bílou 
rouškou na hlavě. V levé ruce drží lilii a kolem hlavy má kruhovou svatozář s desíti zlatými 
hvězdami. Kromě velké figurální kompozice je v kapličce ještě zasazen malý kruhový mariagram 
kombinující zlatá písmena jména Marie s jednotným modrým pozadím a s rámečkem ze zlatých 
a černých kostek.   

 

 

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaiky jsou zcela chráněny zastřešením kapličky. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky 
s postavou Panny Marie lze do budoucna označit kovový rám. V důsledku jeho koroze praská a 
místy vypadává pojivo, kterým je přetmelen. Na mozaice byly pozorovány pavučiny a řasy. 
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- pravý bok kapličky – zdivo navlhá  

 
- v důsledku koroze kovového rámu 
praská a místy se vydroluje těsnící 

tmel 

 

 
- mozaika je na několika místech 

pokryta pavučinami 
 

 
- řasy na mozaikových kostkách – 

jejich růst byl pozorován převážně na 
pravé straně mozaiky, což se 

shoduje s navlhající částí kapličky 
(viz výše) 
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Ztráty materiálu v ploše 

- nebyly zaznamenány 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2 cm x 1,5 cm. 
Použité sklo je zakalené. Ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu skla nebyly zaznamenány 
známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou 
kostky se zlacením a také kamenné kostky.  

Pojivo mezi kostkami je šedohnědé, jemnozrnné. 

 

- kombinace skleněných, zlacených a 
kamenných mozaikových kostek 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Antonín Langhamer, Minulost a přítomnost skleněné mozaiky v Čechách, Sklář a keramik, roč. 
53, 2003, č. 4–5, s. 72–78. 

 

   

   

   

 


