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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  STC-KH003 

Název/motiv mozaiky  Státní znak 

Autor  návrh Jiří Louda, realizace František Tesař 

Datace  počátek 21. století 

Místo  městský úřad města Čáslav, Generála Eliáše 6, Čáslav – Nové Město 

GPS souřadnice  49°54'25.712"N, 15°23'51.773"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,2 m, šířka 1 m (cca) 

Mozaika je instalována na čele budovy úřadu (mezi okny). 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 5 m 

Mozaika je směřována na (SS)  severozápad 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě.  
Budova nevykazují výraznější praskliny či ztrátu materiálu.  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaika umístěná v kovovém rámu mezi okny na průčelí budovy městského úřadu v Čáslavi 
představuje variantu oficiálního státního znaku – tzv. velký státní znak, který tvoří čtvrcený štít. 
V jeho prvním a čtvrtém poli je zasazen historických znak Čech – stříbrný dvouocasý lev ve 
skoku se zlatou zbrojí (drápy) a zlatou korunou v červeném poli. Ve druhém poli je znak Moravy 
– stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou zbrojí a korunou na modrém poli. Ve třetím poli je 
znak Slezska – černá orlice s perisoniem (půlměsícem na hrudi), uprostřed s křížkem, 
ukončeným trojlístky, se zlatou korunou a červenou zbrojí a na zlatém podkladu.  
Autorem oficiální návrhu velkého státního znaku i jeho výtvarné podoby z roku 1990 je heraldik 
Jiří Louda. Státní znak převedl do mozaiky čáslavský rodák František Tesař.  

 
 

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Mozaika je předsazená, je 
instalována v kovovém rámu. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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- detail kovového rámu mozaiky 
 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány  

 

 

 
   

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

Pojivo mezi kostkami je světle šedé, spíše jemnozrnné.  

 

- viditelné světle šedé pojivo mezi 
mozaikovými kostkami 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 
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