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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  ULK-CV003 

Název/motiv mozaiky  Abstraktní motiv (Luna?) 

Autor  návrh Jaroslav Bejček, realizace Ústředí uměleckých řemesel 

Datace  1971 

Místo  obchodní středisko, Rooseveltova 4194, Chomutov 

GPS souřadnice  50°27'59.302"N, 13°24'22.960"E 

Rozměry mozaiky, umístění  průměr 1,8 m 

Mozaika je instalována na betonové stěně před obchody. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0,7 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na městském sídlišti. V okolí se místy vyskytuje zeleň. 

Budova je v dobrém stavu, nevykazuje žádné výrazné praskliny či ztrátu materiálu, která by 
ohrožovala mozaiku. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaiku s abstrahovaným motivem v modré barvě navrhl Jaroslav Bejček. Od roku 1971 tvoří 
výzdobu obchodního střediska Luna nově vzniklého panelového sídliště. Kompozice je umístěna 
v kruhovém medailonu na fasádě. Představuje snový motiv kombinující modrou a černou barvu 
pozadí s hvězdami a profilem koňské (nahoře) a dívčí (ve středu) hlavy s kotoučem úplňku.  

 
 

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Jako rizikový faktor pro 
životnost mozaiky lze označit zkorodovaný kovový rám, ve kterém je mozaika zasazena. 
Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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- zkorodované kovové prvky na 
mozaice 

 

 
   

Ztráty materiálu v ploše 

- místy chybí skleněné kostky 
(převážně po obvodu mozaiky)  

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o velikosti 3 cm x 2 cm. Použité sklo je 
převážně zakalené, na malé části mozaiky jsou použity kostky z čirého skla. Na povrchu skla se 
ojediněle vyskytují bubliny. Na několika místech je mozaika znečištěna posprejováním. Na 
povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Jsou 
zastoupeny kostky se zlacením. Místy je zlacení poškozené. 

Pojivo mezi kostkami je světle šedé, spíše jemnozrnné. 

 

- na mozaice jsou zastoupeny kostky 
ze zakalené i z čirého skla 
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- detail znečištění mozaiky spreji  

 
- zlacení je na některých kostkách 

poškozeno 
 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  nebyla realizována 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   
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