ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE
ID
Název/motiv mozaiky
Autor
Datace
Místo
GPS souřadnice
Rozměry mozaiky, umístění

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

STC-KH004
Čistota města
návrh a realizace František Tesař
2007
Městské lázně, Na Bělišti 184, Čáslav – Nové Město
49°54'39.832"N, 15°22'50.725"E
výška 2,3 m, šířka 5,5 m (cca)
průměr kruhové mozaiky 1,5 m (cca)
Mozaika je instalována na štítu budovy lázní.
cca 7,5 m
východ
Mozaika se nachází na okraji města. V okolí se vyskytuje zeleň.
Budova nevykazují výraznější praskliny či ztrátu materiálu.

Poznámky

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY
Mozaika je zasazená v kruhovém medailonu v nástavci průčelí městských lázní v Čáslavi.
Jednoduchou kompozici tvoří letící racek, za nímž jsou situovány domy. V této mozaice je důraz
kladem především na obrysovou kresbu motivů.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A
SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození

Projekt MK DF12P01OVV017

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Kruhová mozaika je
předsazena, je instalována v kovovém rámu. Celý obraz je doplněn kovovými prvky
instalovanými na technickou mozaiku, která tvoří značnou část mozaikové výzdoby.
Biologické poškození nebylo zaznamenáno.
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Ztráty materiálu v ploše
- nebyly zaznamenány

Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena z technické mozaiky (kostka o rozměrech přibližně 2 cm x 2 cm) a ze
štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 3 cm x 2 cm (sklárna Lučany). Použité sklo je
zakalené. Na povrchu štípaných kostek se ojediněle vyskytují bubliny. Na povrchu mozaiky
nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Na kruhové
mozaice jsou zastoupeny kostky se stříbřením.
Pojivo mezi kostkami technické mozaiky je bílé, mezi štípanými kostkami je světle šedé.

ANALYTICKÝ PRŮZKUM
Optická mikroskopie

- nebyla provedena
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