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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  STC-ME002 

Název/motiv mozaiky  Pamětní deska Ljuby Hermanové 

Autor  návrh a realizace Jana Voldřichová 

Datace  2013 

Místo  Společenský dům a knihovna, náměstí Republiky 1399, Neratovice 

GPS souřadnice  50°15'32.663"N, 14°30'56.150"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,5 m, šířka 0,76 m 

Mozaika je instalována vedle vchodu do budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0,7 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě. V okolí se vyskytuje zeleň.  
Budova nevykazuje výraznější praskliny či ztrátu materiálu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Pamětní deska Ljuby Hermanové byla osazena vedle vchodu do společenského domu v roce 
2013. V technice skleněné mozaiky ji vyrobila Jana Voldřichová a signovala ji YANAVÉ 13. 
Stojatě obdélná kompozice má podobu filmového pásu se třemi políčky. Ve středním je 
černobílý portrét herečky a zpěvačky, která byla neratovickou rodačkou. S otevřenými ústy zpívá 
svou nejslavnější píseň, jejíž slova jsou vepsána v „komixové bublině“ v horním políčku. Spodní 
pole vyplňuje nápis se jménem a životními daty zemřelé osobnosti.  

 

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 zhotovena jako 
samostatný panel v kovovém rámu. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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- kovový rám mozaiky, datace a 
podpis autorky 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena z plochého skla. Kostky mají přibližnou velikost 0,5 x 0,5 cm a 2,5 x 0,5 
cm. Sklo je zakalené, bez bublin. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani 
znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kostky s perleťovým povrchem a 
kostky řezané ze zrcadla. 

Pojivo mezi kostkami je dvojí - bílé a tmavě šedé (velmi tvrdé). 

 

- rozdílná barevnost pojiv mezi 
kostkami 

 

 
- detail perleťového povrchu skla a 

zrcadlových kostek 
 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 
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