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
Poznámky

ULK-MO007
Ptáci
návrh Jaromír Čičatka, realizace ?
80. léta 20. století
základní škola, J. A. Komenského 474/22, Most
50°29'24.541"N, 13°38'54.832"E
výška 2 m, šířka 2,9 m
Mozaika je instalována vedle vchodu do budovy školy.
2,3 m
jihozápad
Mozaika se nachází na městském sídlišti. V okolí se hojně vyskytuje zeleň.
Budova nevykazuje výrazné známky poškození.
Mozaika je zachována fragmentárně – chybí spodní část.

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY
Základní škola na ulici J. A. Komenského vznikla spolu s výstavbou okolního sídliště Výsluní
v první polovině 80. let 20. století. V té době ji také doplnila mozaiková kompozice Jaromíra
Čičatky. Byla osazena na stojatě obdélném panelu vpravo od vstupu do školní budovy. Po
zateplení objektu z ní zůstala patrná jen horní část (v současnosti je tedy mozaika ležatě
obdélná) s motivem letících ptáků. Původní kompozice měla na červeném pozadí v horní
polovině umístěn světlý kruh (zřejmě slunce) a před ním letící modré a okrové ptačí siluety.
CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A
SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození
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Mozaika je shora chráněna částečně přesahující střechou.
Biologické poškození nebylo zaznamenáno.
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středověkého a archeologického skla

Ztráty materiálu v ploše
- ve spodní části mozaiky je opadáno
několik málo kostek (v řádu jednotek)

- mezi jednotlivými pláty je
popraskané a částečně vypadané
pojivo

Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 1,2 cm x 1,5 cm. Použité
sklo je čiré, bez většího počtu bublin či jiných nehomogenit. Na povrchu kostek nejsou známky
korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu).
Mozaika byla provedena následující technikou – skleněné kostky byly nalepeny na hliníkové
pláty a dodatečně dospárovány.
Pojivo mezi kostkami je šedé, spíše jemnozrnné.

ANALYTICKÝ PRŮZKUM
Optická mikroskopie

- nebyla provedena
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http://www.mesto-most.cz/mozaika-na-zs-v-ul-j-a-komenskeho-byv-15-zs/g21925/id_obrazky=30862&typ_sady=1
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