
 
 

 
 
 

Projekt MK DF12P01OVV017  Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování - konzervování  
středověkého a archeologického skla 

 

 
 
 

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  ULK-MO001 

Název/motiv mozaiky  Vodní motiv 

Autor  návrh Lubomír Fárka, realizace Ústředí uměleckých řemesel 

Datace  1988-1989 

Místo  náměstí Míru, Litvínov – Horní Litvínov 

GPS souřadnice  50°35'56.615"N, 13°36'46.184"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 2,8 m, šířka 12 m 

Mozaika je instalována na stěně fontány. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihozápad 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází ve městě. 
Ve stěně fontány se nacházejí vertikální i horizontální praskliny způsobené rostoucími keři 
v bezprostřední blízkosti.  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Fontána s mozaikovým obkladem byla realizována podle návrhu Lubomíra Fárky v letech 1988-
1989. Dotváří prostor náměstí Míru v Horním Litvínově. Obdélná betonová stěna je obložena 
kombinovanou mozaikou. Kostičky světlého štípaného kamene jsou kombinovány se skleněným 
materiálem, především v odstínech modré barvy. Dílo je signované L. Fárka, datované rokem 
1988 a zkratkou UŘ je označena i prováděcí mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel. 
Nejspíše mělo představovat vodní ptactvo a rostliny.  

 
 

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Tlakem kořenů rostlin u 
fontány dochází ke ztrátě stavebního materiálu (vydrolování betonu) a ke ztrátě mozaikových 
kostek. Dále je mozaika poškozena usazeninami z cementového výluhu. 

Mozaika je v přímém kontaktu s okolními keři. 
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- horizontální prasklina ve střední 
části mozaiky 

 

 
- působením tlaku kořenů rostlin 

v bezprostřední blízkosti mozaiky 
dochází ke ztrátě stavebního 

materiálu i mozaikových kostek 

 

 
- usazeniny z výluhu cementu na 

skleněných kostkách 
 

 
- mozaika je v přímém kontaktu 

s okolními keři 
 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- v okolí prasklin dochází 

k vypadávání mozaikových kostek  
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- v roce 2010 proběhla oprava 
fontány i mozaiky; část ztracených 

mozaikových kostek byla nahrazena 
plastickým domodelováním  

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 3 cm x 2 cm. Použité 
sklo je zakalené, výjimečně se vyskytují bubliny. Povrch kostek je neznečištěný exhalacemi a 
místy je matný. Zastoupeny jsou mozaikové kostky z kamene. 

Pojivo mezi kostkami je šedé.  

 

- znečištěný povrch mozaikových 
kostek usazenými exhalacemi 

 

 
- kombinace kamenných a 

skleněných mozaikových kostek 
 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie 

- úlomky skleněných kostek 

 

 
   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1989, Praha 1989, s. 37. 

 




