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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  ULK-MO006 

Název/motiv mozaiky  Abstraktní motiv 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  60. léta 20. století (po 1962) 

Místo  OD Rozkvět, třída Budovatelů 1874/15, Most 

GPS souřadnice  50°29'57.544"N, 13°38'18.851"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 2 m, šířka 6 m 

Mozaika je instalována na stěně nákupního centra pod ochozem. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  1,08 m 

Mozaika je směřována na (SS)  západ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v centru města na sídlišti. 
Na spodní straně ochozu jsou viditelné mapy od zatékající vody – praskliny ve stavebním 
materiálu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Ležatě obdélné pole mozaiky je zasazeno do centrální části fasády pod ochoz v parteru bloku 

nákupního střediska Rozkvět na třídě Budovatelů v Mostě. Budova patřící k občanské 
vybavenosti panelového sídliště Družstevní čtvrt byla vyprojektována v roce 1962 podle plánů 
arch. Burdy. Z první poloviny 60. let 20. století zřejmě pochází zřejmě i její výtvarný dekor. 
Mozaika s abstraktním motivem není přesně časově ani autorsky zařazena. Představuje 
geometrizovanou kompozici kombinující okrové tóny podkladu s bílými a žlutými plochami 
vytvářejícími trojúhelníky nebo s drobnějšími červenými kruhy.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaika je zcela chráněna ochozem. Mozaikovým obrazem procházejí tři vertikální praskliny po 
celé její výšce. Jejich pravděpodobnou příčinou je voda zatékající skrz ochoz. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 

Nelze vyloučit, že ztráta a poškození kostek je spojeno i s vandalismem. 
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- detail horní části vertikální praskliny  

 
- mapy způsobené zatékající vodou 

na spodní straně ochozu 
 

 
- detail znečištění mozaiky v místě 

zatékání vody skrz ochoz; viditelná je 
i vertikální prasklina v mozaice 

 

 
- poškozená kostka (pravděpodobně 

vandalismus) 
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Ztráty materiálu v ploše 
- ojediněle jsou vypadané skleněné 

kostky 

 

 

 
   

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena z různých skleněných segmentů – naštípané ingoty (cca 2 x 3 cm), 
nařezané ploché sklo (délka hrany přibližně 5 cm), skleněné naštípané kostky (různé velikosti), 
kostky technické mozaiky (2 x 2 cm), neforemné kusy skla, odlité skleněné placky (průměr cca 
20 cm). Použité sklo je zakalené i čiré, bez bublin. Povrch skla je silně znečištěn prachem (platí 
pro pohledovou stranu). Na několika místech jsou na mozaice zbytky samolepek, posprejovaná 
skla a neidentifikovaná hmota. Některá plochá skla jsou prasklá. Jsou zastoupeny střepy 
z keramických dlaždic. 

Pojivo mezi kostkami je šedé, s viditelnými zrny písku.  

 

- různé skleněné segmenty  

 
- znečištěný povrch mozaikových 

kostek 
 

 
- posprejovaná skla ve spodní části 

mozaiky 
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- zbytek samolepky nalepené na 
mozaice 

 

 
- neidentifikovaná hmota na povrchu 

mozaiky 
 

 
- detail prasklých plochých skel  

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   
 




