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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  ULK-UL009 

Název/motiv mozaiky  Abstraktní motiv 

Autor  návrh Antonín Procházka, realizace Ústředí uměleckých řemesel 

Datace  1976 

Místo  zdravotní středisko, Krušnohorská 256, Chlumec 

GPS souřadnice  50°42'0.188"N, 13°56'25.095"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 2,7 m, šířka 2,7 m 

Mozaika je instalována vedle vchodu do budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0,15 m 

Mozaika je směřována na (SS)  západ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě. V okolí se místy vyskytuje zeleň. 

Budova nevykazuje výrazné známky poškození.  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Kombinovaná mozaika lehce obdélného tvaru představuje abstrahovaný motiv (zřejmě květ) 
provedený v odstínech žluté a oranžové na světlém podkladu kamenných kostek. Je instalována 
u vchodu do budovy zdravotního střediska a je opatřena signaturou AP 76, která upozorňuje na 
autora návrhu malíře Antonína Procházku a datum vzniku rok 1976.  

 
 

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaika je zcela chráněné střechou, která kryje i vchod do budovy. 
Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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- mozaika je shora chráněna 
střechou 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 

- skleněné kostky jsou vypadané 
převážně v ploše (cca 20 x 20 cm) 

 

 

 
- místy jsou kostky vypadané 

jednotlivě – převážně v oblastech 
vrtaných děr (po montáži?) 

 

 
 

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 některých kostek byly pozorovány 
drobné bílé tečky tvořící bělavé zabarvení skla. Mozaika je na několika místech poškozena 
vandaly – posprejované kostky, nápisy fixem, znečištění. Zastoupeny jsou mramorové kostky. 

Pojivo mezi kostkami je šedé, s viditelnými zrny písku.  

 

- bělavé zabarvení na povrchu 
skleněných kostek 
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- mozaika je poškozena 
posprejováním a nápisy fixem, 

snímek vpravo zobrazuje detail 
posprejování 

 

 
- detail nápisu (snímek vlevo); detail 

znečištění mozaiky nedopalkem 
(snímek vpravo) 

 

 
- na mozaice jsou použity skleněné 
kostky v kombinaci s mramorovými  

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

 




