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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  ULK-UL004 

Název/motiv mozaiky  Květ  

Autor  návrh Miroslav Houra, realizace Ústředí uměleckých řemesel 

Datace  1983 

Místo  multifunkční budova, Novosedlické náměstí 1390/1, Ústí nad Labem – Střekov 

GPS souřadnice  50°38'58.482"N, 14°3'35.589"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 2,5 m, šířka 2 m 

Mozaika je instalována na slepé čelo budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  4 m 

Mozaika je směřována na (SS)  sever 

 

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

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Panel ve tvaru kruhu s menším polokruhem umístěným na spodním okraji jen do boční fasády 

polikliniky. Zdobí jej mozaika ze štípaných kostek smaltu zhotovená v roce 1983 podle návrhu 
Miroslava Houry v mozaikářské dílně Ústředí uměleckých řemesel. Stylizovaná květina je 
vybudována na kompozičním principu kruhu – kolem semeníku uprostřed je položeno osm 
transparentních listů, kterými prosvítá pozadí kombinující v soustředných plochách světlejší 
barvy. Květ je usazen na masivním stonku doplněném dvěma listy. Barevná škála sahá od 
vínově červené přes rudou a oranžovou po žlutou. Kontrastní je pouze část bílého pozadí a bílá 
semínka ve středu obrazu.   

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Mozaika na betonovém 
prvku je předsazena před stěnou budovy. 

Na mozaice byly zaznamenány mechy a lišejníky. 
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- přítomnost mechů a lišejníků na 
mozaice 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 

- skleněné kostky jsou vypadané 
převážně ve spodní části mozaiky 

(ojediněle)  

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 3 cm x 2 cm. Použité 
sklo je zakalené, ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky korozního 
poškození (platí pro pohledovou stranu). Kostky jsou silně znečištěny – převážně v horní části 
mozaikového obrazu. 
Pojivo mezi kostkami je šedé, s viditelnými zrny písku.  

 

- znečištění mozaikového obrazu 
v jeho horní části 

 

 
- detail šedého pojiva mezi 

mozaikovými kostkami 
 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

Zkouška chemické odolnosti  - nebyla provedena 
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RTG – fluorescenční analýza  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   
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