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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  ZLK-UH002 

Název/motiv mozaiky  Sv. František z Assisi a Sv. Anežka Česká 

Autor  návrh a realizace František Tesař 

Datace  2006 a 2008 (sv. František z Assisi) 

Místo  kostel Narození Panny Marie, vedle Šumice 113, Šumice 

GPS souřadnice  49°1'42.981"N, 17°43'24.081"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,8 m, šířka 0,85 m  

Mozaiky jsou instalovány v blízkosti bočních vchodů do kostela. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  3,7 m 

Mozaika je směřována na (SS)  sever – sv. František z Assisi 

jih – sv. Anežka Česká 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaiky se nachází v zástavbě malé obce. V okolí se ve velké míře vyskytuje zeleň. 

Kostel, na kterém se mozaiky nachází, nevykazuje žádné praskliny ani ztrátu stavebního 
materiálu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaiky zhotovené ze štípaného smaltu jsou osazené na fasádě kostela Narození Panny Marie 
v Šumicích, který byl postaven v roce 1999 a o rok později byl vysvěcen. Podélná stavba je 
opatřena širokou předsíní s věží v hlavním průčelí. Na bočních fasádách předsíně je zasazena 
vždy jedna mozaika situovaná ve vpadlé nice se segmentovým záklenkem, rámované štukovým 
profilem. Vlevo od vstupu je to kompozice sv. Františka z Assisi, která byla na své místo 
osazena v roce 2008 a vpravo od vstupu sv. Anežka Česká z roku 2006. 
Sv. František je zobrazen v typické kutně stojící na pozadí krajiny, v níž káže ptáčkům, kteří se 
v podobě bílých opeřenců slétají u jeho nohou. Sv. Anežka je také komponována jako stojící 
postava. Je zasazena do nekonkrétního pozadí. Je oblečena do tmavě červeného šatu a 
černého pláště, pravou rukou žehná a v levé drží model kostela. Její atributy leží na kamenité 
zemi u nohou – vlevo bílý beránek a vpravo poduška s královskou korunou.  
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CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 

 Mozaiky jsou před působením okolního prostředí chráněny pouze po obvodu zahloubením do 
stěny (cca 20 cm). 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 

 

Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaiky jsou sestaveny ze štípaných skleněných kostek o velikost cca 1,5 cm x 2,5 cm. Použité 
sklo je zakalené. Bubliny se vyskytují minimálně. Na povrchu kostek nejsou známky korozního 
poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kostky se zlacením. 

Pojivo mezi kostkami je světle šedé, spíše jemnozrnné.  
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla realizována 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   
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