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Venkovní mozaika - znak města Mostu 
(poutač umístěn vpravo od příjezdové komunikace z Čepiroh)

NÁSTĚNNÁ 
UMĚLECKÁ DÍLA
MOZAIKY V MOSTĚ



Úvodní slovo
Pátý díl katalogu mapuje současný stav nástěnných uměleckých 
děl, která vznikala ve veřejném prostoru na území nově budova-
ného města Mostu v 60. až 80. letech 20. století. Ve velké míře 
tato díla (převážně mozaiky) zdobila interiéry a exteriéry obchod-
ních středisek, zdravotnických zařízení, škol, sídlišť, veřejných insti-
tucí, vlakových nádraží apod. Jsou spjata s érou socialismu, v níž 
se masivně prosazovala jako nedílná součást tehdejší moderní 
výstavby. Na jejich zrodu se podílela celá řada významných 
výtvarníků – Miroslav Houra, Jiřina Adamcová, Bohdan Kopecký, 
Vlastimil Květenský a další. Dnes jejich nástěnné umění zaniká 
pod zateplením vnějšího opláštění budov, vlivem nešetrných 
interiérových úprav, je devastováno a neudržováno. Nezřídka 
k tomuto uměleckému fenoménu přistupují lidé negativně nejen 
kvůli době, v níž díla hojně vznikala, ale i proto, že je vnímají 
jako kýč. Dost možná za pár let budou tato nástěnná umělecká 
díla k vidění pouze na fotografiích, které je stihly zachytit v době 
jejich vzniku a mnohdy během jejich nedlouhé existence. 

NNavzdory těmto chmurným prognózám probíhá určitá renesance 
pohledu odborné i laické veřejnosti na tento specifický druh 
umění. Není výjimkou, že majitelé nemovitostí při rekonstrukcích 
nebo úpravách svých objektů původní nástěnná díla zachovali, 

zrestaurovali a vhodně je zasadili do nových dispozic. Díky těmto 
citlivým přístupům můžeme registrovat například zachování 
nástěnných děl Bohdana Kopeckého ve vstupní hale hotelu 
Kapitol, keramické stěny Vlastimila Květenského při zateplení 
budovy Základní  školy a Střední školy v ulici Jana Palacha, 
došlo k částečné záchraně mozaiky na budově Magistrátu města 
Mostu (z původního umístění na atice budovy – zachyceno 
v v druhém díle katalogu uměleckých děl v Mostě) apod. 
 
Zkuste i Vy při svých procházkách městem více vnímat své okolí.  
Mějme oči otevřené. Je zde mnoho zajímavostí, které nám 
dosud unikly a určitě stojí za naši pozornost.

Mgr. Jan Paparega
primátor města Mostu
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 Miroslav Houra
V letech 1948–1952 studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze, v roce 1955 absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze 
(u Cyrila Boudy, Karla Lidického, Martina Salcmana). Do českého výtvarného umění se zapsal nejen plošnými figurálními kompozicemi, monumentálními díly 
v architektuře, ale i goblény a bohatou tvorbou exlibris, oceněnou doma i v zahraničí. K nejznámějším Hourovým dílům patří mozaika, kterou vytvořil 
v roce 1985 pro budovu někdejšího krajského národního výboru v centru Ústí nad Labem. Mozaika na 400 metrech čtverečních je největší v Evropě.

(akademický malíř, grafik)

Sklokeramická mozaika, 
vstupní hala, hotel Cascade, 
ul. Radniční 3, Most

Mozaika, 1. patro vstupní haly,
budova SHD Komes, 
ul. Moskevská 14/1, Most

MOZAIKY V MOSTĚ/MIROSLAV HOURA 4 5



 Jiřina Adamcová(akademická malířka, grafička)

Skleněná mozaika (300 x 500 cm), r. 1976, 
bazén VOŠ ekonomické, sociální a zdravotnické, 
ul. J. E. Purkyně 272, Most

MOZAIKY V MOSTĚ/JIŘINA ADAMCOVÁ

V letech 1946–1950 studovala na Akademii výtvarného umění v Praze, v grafické škole prof. V. Pukla. Pracuje v oboru ilustrace, grafiky, malby 
a monumentálních technik. Kromě grafiky se od r. 1967 věnovala i tvorbě pro architekturu, zvláště mozaice. Je podepsána pod více než třiceti 
realizacemi v interiérech a veřejných prostorech. Nejznámější je mozaika Jan Želivský ve stanici metra A – stanice Želivského z roku 1980.
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Vzpomínám si, jak jsem byl v dětství na začátku 70. let přítomen osazo-
vání dvou tátových realizací v severních Čechách. První z nich probíhalo 
v právě dokončované hale vlakového nádraží Most. Jednalo se o dva 
obrovské reliéfy chemičky a horníka (pozn. – horník odstraněn poč. 90. let) 
v naddimenzované nádražní hale. Tenkrát jsem si připadal v té prostoře jako 
mraveneček uprostřed staveniště. Druhou realizací, kdy jsem si opodál 
v trávě hrál s kamínky, byla pískovcová socha Země, kterou oranžový 
jeřáb přenášel z náklaďáku přes plot areálu mateřské školy Skřivánek 
v Ústí nad Labem. Ta socha se mi líbí dodnes a jsem rád, že její asi třetino-
vou velikostní verzi má ve své expozici Severočeská galerie v Litoměřicích.
Jiná vzpomínka se váže k dalšímu dílu z tohoto katalogu, které vytvořili 
oba prezentovaní umělci společně u příležitosti Dne horníků (1949): Zde je 
pro mne nepoplatnou sochařskou formou zpracovaný Horník, chemik 
a energetik. Pěkná socha. Oba tvůrci jsou sochám asi ke kolenům. Fakt 
dílo. Ještě si k tomuto sousoší  pamatuji historku, jak si táta s Kyselkou po vy-
zvednutí honoráře za realizaci sedli někde na mez za Mostem a jako lou-
pežníci z pohádky si ty peníze začali dělit: „Jeden tobě – jeden mně, 
jeden tobě – jeden...“
Táta byl takový frajer, že když v srpnu 1968 zemřela naše máma, tak se 
rozhodl, že se o nás dva s bráchou postará sám. Bylo to na konci léta, 
všude Rusáci na tancích. Brácha s koupenou školní taškou se právě chystal 
vstoupit od září do první třídy a já čtyřletý s otevřenou pusou nechápal, 
kam se poděla máma.
TTáta nám dal neuvěřitelný dar a tím byla svoboda. Jenom nás zpovzdálí 
usměrňoval a podporoval ve vývoji. Byl to od něho velmi odvážný projekt 
a jsem mu za to vděčný.

Táta byl z důvodů svého poválečného uměleckého působení aktivní v severo-
českém výtvarném dění a znal se moc dobře i s ostatními umělci této prazvlášt-
ní krajiny pod Krušnými horami. Sochař Stanislav Hanzík měl na Křížatkách 
dům a k němu přistavěný sochařský atelier. Tátovi dal echo, že se v těsném 
sousedství nabízí chalupa k prodeji, tak to tam pro nás koupil, aby jeho kluci 
z Prahy mohli běhat po lesích. Křížatky v Krušných horách, nádherné místo pro 
víkendová a prázdninová dobrodružství po celý rok. Místo s úchvatným výhle-
dem na „noční Las Vegas“ – svítící chemičku Stalinových závodů v Záluží u Mostu. 
Mám to tu rád a tátovi děkuji za vše.
Právě díky velmi častému dojíždění z Prahy přes Most na Křížatky jsme byli 
svědky, jak se na počátku 70. let krásné historické město přestěhovalo kvůli 
uhlí do krabic na zelenou louku pod Hněvínem. Jak se obrovský kostel popo-
vezl o kus dál a na jeho místě se vytěžila černá jáma o rozloze kráteru. To vše 
v průběhu několika málo let. Možná že právě zásluhou průmyslového rozma-
chu a potřebám těžebního kraje změnit místo od podstaty zde vznikala i velká 
kvalitní díla a zajímavé experimenty na poli sochařském. 

ak. mal. Lukáš Bradáček, jeden ze dvou synů

8 9

Skleněná mozaika 
(nově upravena – zkrácena, se souhlasem autora),
ZŠ, ul. J. A. Komenského 474, Most
obr. strana 8

Skleněná mozaika Mechanika 
(poškozena – chybí část mozaiky), 
ul. U Stadionu 841, Most

Jaromír Čičatka (akademický malíř)

Malíř Jaromír Čičatka vystudoval na Akademii výtvarných umění v ateliéru profesora J. Smetany (1968–1973). Monumentální tvorbě se věnoval už 
od 70. let 20. století. Pracoval mj. na řadě návrhů art protis (např. hotel Murom - dnes hotel Cascade, v Mostě), literatura zmiňuje  jeho kombinovanou 
mozaiku pro jídelnu odborného učiliště v Mostě atd. Z Čičatkových exteriérových realizací skleněných mozaik se zachovala abstraktní kompozice 
Mechanika osazená na budově bývalého podniku Mechanika v ulici U Stadionu v Mostě. Byla vytvořena v technice mačkaných skleněných kostek 
nnalepených na hliníkových plátech. Další skleněná mozaika zdobí vstup do mostecké základní školy v ulici J. A. Komenského. Na rozdíl od předchozí 
podélně rozvinuté mozaiky v tlumené barevnosti je tato komponována na stojato a má jásavé barvy. Zobrazuje slunce a letící ptáky.

MOZAIKY V MOSTĚ/JAROMÍR ČIČATKA



Vzpomínám si, jak jsem byl v dětství na začátku 70. let přítomen osazování 
dvou tátových realizací v severních Čechách. První z nich probíhalo 
v právě dokončované hale vlakového nádraží Most. Jednalo se o dva 
obrovské reliéfy chemičky a horníka (pozn. – horník odstraněn poč. 90. let) 
v naddimenzované nádražní hale. Tenkrát jsem si připadal v té prostoře jako 
mraveneček uprostřed staveniště. Druhou realizací, kdy jsem si opodál 
v v trávě hrál s kamínky, byla pískovcová socha Země, kterou oranžový 
jeřáb přenášel z náklaďáku přes plot areálu mateřské školy Skřivánek 
v Ústí nad Labem. Ta socha se mi líbí dodnes a jsem rád, že její asi třetinovou 
velikostní verzi má ve své expozici Severočeská galerie v Litoměřicích.
Jiná vzpomínka se váže k dalšímu dílu z tohoto katalogu, které vytvořili oba 
prezentovaní umělci společně u příležitosti Dne horníků (1949): Zde je pro mne 
nepoplatnou sochařskou formou zpracovaný Horník, chemik 
a a energetik. Pěkná socha. Oba tvůrci jsou sochám asi ke kolenům. Fakt dílo. 
Ještě si k tomuto sousoší  pamatuji historku, jak si táta s Kyselkou po vyzvednutí 
honoráře za realizaci sedli někde na mez za Mostem a jako loupežníci z po-
hádky si ty peníze začali dělit: „Jeden tobě – jeden mně, jeden tobě – 
jeden...“
Táta byl takový frajer, že když v srpnu 1968 zemřela naše máma, tak se roz-
hodl, že se o nás dva s bráchou postará sám. Bylo to na konci léta, všude 
Rusáci na tancích. Brácha s koupenou školní taškou se právě chystal vstoupit od 
září do první třídy a já čtyřletý s otevřenou pusou nechápal, kam se poděla 
máma.
Táta nám dal neuvěřitelný dar a tím byla svoboda. Jenom nás zpovzdálí 
usměrňoval a podporoval ve vývoji. Byl to od něho velmi odvážný projekt a 
jsem mu za to vděčný.

Táta byl z důvodů svého poválečného uměleckého působení aktivní v severo-
českém výtvarném dění a znal se moc dobře i s ostatními umělci této prazvlášt-
ní krajiny pod Krušnými horami. Sochař Stanislav Hanzík měl na Křížatkách 
dům a k němu přistavěný sochařský atelier. Tátovi dal echo, že se v těsném 
sousedství nabízí chalupa k prodeji, tak to tam pro nás koupil, aby jeho kluci 
z Prahy mohli běhat po lesích. Křížatky v Krušných horách, nádherné místo pro 
víkendová a prázdninová dobrodružství po celý rok. Místo s úchvatným výhle-
dem na „noční Las Vegas“ – svítící chemičku Stalinových závodů v Záluží u Mostu. 
Mám to tu rád a tátovi děkuji za vše.
Právě díky velmi častému dojíždění z Prahy přes Most na Křížatky jsme byli 
svědky, jak se na počátku 70. let krásné historické město přestěhovalo kvůli 
uhlí do krabic na zelenou louku pod Hněvínem. Jak se obrovský kostel popo-
vezl o kus dál a na jeho místě se vytěžila černá jáma o rozloze kráteru. To vše 
v průběhu několika málo let. Možná že právě zásluhou průmyslového rozma-
chu a potřebám těžebního kraje změnit místo od podstaty zde vznikala i velká 
kvalitní díla a zajímavé experimenty na poli sochařském. 

ak. mal. Lukáš Bradáček, jeden ze dvou synů
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Kamenné mozaiky, vstupní hala, hotel Kapitol 
(bývalá KB Most), ul. Jaroslava Průchy 1915/24, Most

Keramická stěna, Základní škola a Střední škola, 
ul. Jana Palacha 1534, Most

Vlastimil 
Květenský  Bohdan Kopecký  (keramik, malíř)

MOZAIKY V MOSTĚ/VLASTIMIL KVĚTENSKÝ/BOHDAN KOPECKÝ

(akademický malíř)

V letech 1946–49 studoval na keramické škole v Bechyni a v letech 
1951–57 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. S. Ulmana.
Ve spolupráci s architekty se podílel především na monumentální prostorové 
a plošné plastice v soudobé architektuře. Jeho práce jsou nezaměnitelné 
svým charakteristickým barevným překrýváním.

V roce byl 1945 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze k profesoru Otakaru Nejedlému. Pracoval v dolech na Ostravsku a na Mostecku. 
A tak se rodák z Litomyšle octl v Litvínově, kde maloval mosteckou krajinu s jejími oprámy, opuštěnými domky a haldami. V období od roku 1968 
až 1988 mu bylo zakázáno vystavovat a cestovat, v roce 1977 byl donucen opustit Mostecko. Vždy se sem rád vracel, mnohokrát tu po roce 
1989 vystavoval svá díla. 
V roce 1998 mu byl udělen titul Čestný občan Litvínova a v roce 2002 Cena města Mostu.



Vzpomínám si, jak jsem byl v dětství na začátku 70. let přítomen osazování 
dvou tátových realizací v severních Čechách. První z nich probíhalo 
v právě dokončované hale vlakového nádraží Most. Jednalo se o dva 
obrovské reliéfy chemičky a horníka (pozn. – horník odstraněn poč. 90. let) 
v naddimenzované nádražní hale. Tenkrát jsem si připadal v té prostoře jako 
mraveneček uprostřed staveniště. Druhou realizací, kdy jsem si opodál 
v v trávě hrál s kamínky, byla pískovcová socha Země, kterou oranžový 
jeřáb přenášel z náklaďáku přes plot areálu mateřské školy Skřivánek 
v Ústí nad Labem. Ta socha se mi líbí dodnes a jsem rád, že její asi třetinovou 
velikostní verzi má ve své expozici Severočeská galerie v Litoměřicích.
Jiná vzpomínka se váže k dalšímu dílu z tohoto katalogu, které vytvořili oba 
prezentovaní umělci společně u příležitosti Dne horníků (1949): Zde je pro mne 
nepoplatnou sochařskou formou zpracovaný Horník, chemik 
a a energetik. Pěkná socha. Oba tvůrci jsou sochám asi ke kolenům. Fakt dílo. 
Ještě si k tomuto sousoší  pamatuji historku, jak si táta s Kyselkou po vyzvednutí 
honoráře za realizaci sedli někde na mez za Mostem a jako loupežníci z po-
hádky si ty peníze začali dělit: „Jeden tobě – jeden mně, jeden tobě – 
jeden...“
Táta byl takový frajer, že když v srpnu 1968 zemřela naše máma, tak se roz-
hodl, že se o nás dva s bráchou postará sám. Bylo to na konci léta, všude 
Rusáci na tancích. Brácha s koupenou školní taškou se právě chystal vstoupit od 
září do první třídy a já čtyřletý s otevřenou pusou nechápal, kam se poděla 
máma.
Táta nám dal neuvěřitelný dar a tím byla svoboda. Jenom nás zpovzdálí 
usměrňoval a podporoval ve vývoji. Byl to od něho velmi odvážný projekt a 
jsem mu za to vděčný.

Táta byl z důvodů svého poválečného uměleckého působení aktivní v severo-
českém výtvarném dění a znal se moc dobře i s ostatními umělci této prazvlášt-
ní krajiny pod Krušnými horami. Sochař Stanislav Hanzík měl na Křížatkách 
dům a k němu přistavěný sochařský atelier. Tátovi dal echo, že se v těsném 
sousedství nabízí chalupa k prodeji, tak to tam pro nás koupil, aby jeho kluci 
z Prahy mohli běhat po lesích. Křížatky v Krušných horách, nádherné místo pro 
víkendová a prázdninová dobrodružství po celý rok. Místo s úchvatným výhle-
dem na „noční Las Vegas“ – svítící chemičku Stalinových závodů v Záluží u Mostu. 
Mám to tu rád a tátovi děkuji za vše.
Právě díky velmi častému dojíždění z Prahy přes Most na Křížatky jsme byli 
svědky, jak se na počátku 70. let krásné historické město přestěhovalo kvůli 
uhlí do krabic na zelenou louku pod Hněvínem. Jak se obrovský kostel popo-
vezl o kus dál a na jeho místě se vytěžila černá jáma o rozloze kráteru. To vše 
v průběhu několika málo let. Možná že právě zásluhou průmyslového rozma-
chu a potřebám těžebního kraje změnit místo od podstaty zde vznikala i velká 
kvalitní díla a zajímavé experimenty na poli sochařském. 

ak. mal. Lukáš Bradáček, jeden ze dvou synů
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Mozaika (r. 1978), vstupní hala pro sportovce, Sportovní hala, 
tř. Budovatelů 112/7, Most

Kamenná mozaika (r. 1975), prostor Pod terasami, 
nám. Velké mostecké stávky, Most

Josef Menš  (pedagog, malíř)

MOZAIKY V MOSTĚ/JOSEF MENŠ

Studoval v ateliérech na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
a po dokončení studia působil jako učitel výtvarné výchovy. Navrhoval 
např. skleněné i kamenné mozaiky pro Ústí nad Labem a pro Most.



Vzpomínám si, jak jsem byl v dětství na začátku 70. let přítomen osazování 
dvou tátových realizací v severních Čechách. První z nich probíhalo 
v právě dokončované hale vlakového nádraží Most. Jednalo se o dva 
obrovské reliéfy chemičky a horníka (pozn. – horník odstraněn poč. 90. let) 
v naddimenzované nádražní hale. Tenkrát jsem si připadal v té prostoře jako 
mraveneček uprostřed staveniště. Druhou realizací, kdy jsem si opodál 
v v trávě hrál s kamínky, byla pískovcová socha Země, kterou oranžový 
jeřáb přenášel z náklaďáku přes plot areálu mateřské školy Skřivánek 
v Ústí nad Labem. Ta socha se mi líbí dodnes a jsem rád, že její asi třetinovou 
velikostní verzi má ve své expozici Severočeská galerie v Litoměřicích.
Jiná vzpomínka se váže k dalšímu dílu z tohoto katalogu, které vytvořili oba 
prezentovaní umělci společně u příležitosti Dne horníků (1949): Zde je pro mne 
nepoplatnou sochařskou formou zpracovaný Horník, chemik 
a a energetik. Pěkná socha. Oba tvůrci jsou sochám asi ke kolenům. Fakt dílo. 
Ještě si k tomuto sousoší  pamatuji historku, jak si táta s Kyselkou po vyzvednutí 
honoráře za realizaci sedli někde na mez za Mostem a jako loupežníci z po-
hádky si ty peníze začali dělit: „Jeden tobě – jeden mně, jeden tobě – 
jeden...“
Táta byl takový frajer, že když v srpnu 1968 zemřela naše máma, tak se roz-
hodl, že se o nás dva s bráchou postará sám. Bylo to na konci léta, všude 
Rusáci na tancích. Brácha s koupenou školní taškou se právě chystal vstoupit od 
září do první třídy a já čtyřletý s otevřenou pusou nechápal, kam se poděla 
máma.
Táta nám dal neuvěřitelný dar a tím byla svoboda. Jenom nás zpovzdálí 
usměrňoval a podporoval ve vývoji. Byl to od něho velmi odvážný projekt a 
jsem mu za to vděčný.

Táta byl z důvodů svého poválečného uměleckého působení aktivní v severo-
českém výtvarném dění a znal se moc dobře i s ostatními umělci této prazvlášt-
ní krajiny pod Krušnými horami. Sochař Stanislav Hanzík měl na Křížatkách 
dům a k němu přistavěný sochařský atelier. Tátovi dal echo, že se v těsném 
sousedství nabízí chalupa k prodeji, tak to tam pro nás koupil, aby jeho kluci 
z Prahy mohli běhat po lesích. Křížatky v Krušných horách, nádherné místo pro 
víkendová a prázdninová dobrodružství po celý rok. Místo s úchvatným výhle-
dem na „noční Las Vegas“ – svítící chemičku Stalinových závodů v Záluží u Mostu. 
Mám to tu rád a tátovi děkuji za vše.
Právě díky velmi častému dojíždění z Prahy přes Most na Křížatky jsme byli 
svědky, jak se na počátku 70. let krásné historické město přestěhovalo kvůli 
uhlí do krabic na zelenou louku pod Hněvínem. Jak se obrovský kostel popo-
vezl o kus dál a na jeho místě se vytěžila černá jáma o rozloze kráteru. To vše 
v průběhu několika málo let. Možná že právě zásluhou průmyslového rozma-
chu a potřebám těžebního kraje změnit místo od podstaty zde vznikala i velká 
kvalitní díla a zajímavé experimenty na poli sochařském. 

ak. mal. Lukáš Bradáček, jeden ze dvou synů

14 15

Mozaika (r. 1984), 
Městská knihovna Most, 
ul. Moskevská 12, Most

MOZAIKY V MOSTĚ/VÁCLAV POSPÍŠIL

Václav Pospíšil  (pedagog, malíř)
Představitel realistické malby. Byl žákem V. Sychry a V. Rady na AVU 
v Praze v letech 1955–1961. K jeho stěžejním tématům patří severočeská 
průmyslová krajina, hlavně Mostecko a figurální kompozice ze života horníků.



Vzpomínám si, jak jsem byl v dětství na začátku 70. let přítomen osazování 
dvou tátových realizací v severních Čechách. První z nich probíhalo 
v právě dokončované hale vlakového nádraží Most. Jednalo se o dva 
obrovské reliéfy chemičky a horníka (pozn. – horník odstraněn poč. 90. let) 
v naddimenzované nádražní hale. Tenkrát jsem si připadal v té prostoře jako 
mraveneček uprostřed staveniště. Druhou realizací, kdy jsem si opodál 
v v trávě hrál s kamínky, byla pískovcová socha Země, kterou oranžový 
jeřáb přenášel z náklaďáku přes plot areálu mateřské školy Skřivánek 
v Ústí nad Labem. Ta socha se mi líbí dodnes a jsem rád, že její asi třetinovou 
velikostní verzi má ve své expozici Severočeská galerie v Litoměřicích.
Jiná vzpomínka se váže k dalšímu dílu z tohoto katalogu, které vytvořili oba 
prezentovaní umělci společně u příležitosti Dne horníků (1949): Zde je pro mne 
nepoplatnou sochařskou formou zpracovaný Horník, chemik 
a a energetik. Pěkná socha. Oba tvůrci jsou sochám asi ke kolenům. Fakt dílo. 
Ještě si k tomuto sousoší  pamatuji historku, jak si táta s Kyselkou po vyzvednutí 
honoráře za realizaci sedli někde na mez za Mostem a jako loupežníci z po-
hádky si ty peníze začali dělit: „Jeden tobě – jeden mně, jeden tobě – 
jeden...“
Táta byl takový frajer, že když v srpnu 1968 zemřela naše máma, tak se roz-
hodl, že se o nás dva s bráchou postará sám. Bylo to na konci léta, všude 
Rusáci na tancích. Brácha s koupenou školní taškou se právě chystal vstoupit od 
září do první třídy a já čtyřletý s otevřenou pusou nechápal, kam se poděla 
máma.
Táta nám dal neuvěřitelný dar a tím byla svoboda. Jenom nás zpovzdálí 
usměrňoval a podporoval ve vývoji. Byl to od něho velmi odvážný projekt a 
jsem mu za to vděčný.

Táta byl z důvodů svého poválečného uměleckého působení aktivní v severo-
českém výtvarném dění a znal se moc dobře i s ostatními umělci této prazvlášt-
ní krajiny pod Krušnými horami. Sochař Stanislav Hanzík měl na Křížatkách 
dům a k němu přistavěný sochařský atelier. Tátovi dal echo, že se v těsném 
sousedství nabízí chalupa k prodeji, tak to tam pro nás koupil, aby jeho kluci 
z Prahy mohli běhat po lesích. Křížatky v Krušných horách, nádherné místo pro 
víkendová a prázdninová dobrodružství po celý rok. Místo s úchvatným výhle-
dem na „noční Las Vegas“ – svítící chemičku Stalinových závodů v Záluží u Mostu. 
Mám to tu rád a tátovi děkuji za vše.
Právě díky velmi častému dojíždění z Prahy přes Most na Křížatky jsme byli 
svědky, jak se na počátku 70. let krásné historické město přestěhovalo kvůli 
uhlí do krabic na zelenou louku pod Hněvínem. Jak se obrovský kostel popo-
vezl o kus dál a na jeho místě se vytěžila černá jáma o rozloze kráteru. To vše 
v průběhu několika málo let. Možná že právě zásluhou průmyslového rozma-
chu a potřebám těžebního kraje změnit místo od podstaty zde vznikala i velká 
kvalitní díla a zajímavé experimenty na poli sochařském. 

ak. mal. Lukáš Bradáček, jeden ze dvou synů

16 17

Venkovní mozaika, 
atrium 4. ZŠ, 
ul. Václava Talicha 1855, Most

Neznámí autoři  

MOZAIKY V MOSTĚ/NEZNÁMÍ AUTOŘI



Vzpomínám si, jak jsem byl v dětství na začátku 70. let přítomen osazování 
dvou tátových realizací v severních Čechách. První z nich probíhalo 
v právě dokončované hale vlakového nádraží Most. Jednalo se o dva 
obrovské reliéfy chemičky a horníka (pozn. – horník odstraněn poč. 90. let) 
v naddimenzované nádražní hale. Tenkrát jsem si připadal v té prostoře jako 
mraveneček uprostřed staveniště. Druhou realizací, kdy jsem si opodál 
v v trávě hrál s kamínky, byla pískovcová socha Země, kterou oranžový 
jeřáb přenášel z náklaďáku přes plot areálu mateřské školy Skřivánek 
v Ústí nad Labem. Ta socha se mi líbí dodnes a jsem rád, že její asi třetinovou 
velikostní verzi má ve své expozici Severočeská galerie v Litoměřicích.
Jiná vzpomínka se váže k dalšímu dílu z tohoto katalogu, které vytvořili oba 
prezentovaní umělci společně u příležitosti Dne horníků (1949): Zde je pro mne 
nepoplatnou sochařskou formou zpracovaný Horník, chemik 
a a energetik. Pěkná socha. Oba tvůrci jsou sochám asi ke kolenům. Fakt dílo. 
Ještě si k tomuto sousoší  pamatuji historku, jak si táta s Kyselkou po vyzvednutí 
honoráře za realizaci sedli někde na mez za Mostem a jako loupežníci z po-
hádky si ty peníze začali dělit: „Jeden tobě – jeden mně, jeden tobě – 
jeden...“
Táta byl takový frajer, že když v srpnu 1968 zemřela naše máma, tak se roz-
hodl, že se o nás dva s bráchou postará sám. Bylo to na konci léta, všude 
Rusáci na tancích. Brácha s koupenou školní taškou se právě chystal vstoupit od 
září do první třídy a já čtyřletý s otevřenou pusou nechápal, kam se poděla 
máma.
Táta nám dal neuvěřitelný dar a tím byla svoboda. Jenom nás zpovzdálí 
usměrňoval a podporoval ve vývoji. Byl to od něho velmi odvážný projekt a 
jsem mu za to vděčný.

Táta byl z důvodů svého poválečného uměleckého působení aktivní v severo-
českém výtvarném dění a znal se moc dobře i s ostatními umělci této prazvlášt-
ní krajiny pod Krušnými horami. Sochař Stanislav Hanzík měl na Křížatkách 
dům a k němu přistavěný sochařský atelier. Tátovi dal echo, že se v těsném 
sousedství nabízí chalupa k prodeji, tak to tam pro nás koupil, aby jeho kluci 
z Prahy mohli běhat po lesích. Křížatky v Krušných horách, nádherné místo pro 
víkendová a prázdninová dobrodružství po celý rok. Místo s úchvatným výhle-
dem na „noční Las Vegas“ – svítící chemičku Stalinových závodů v Záluží u Mostu. 
Mám to tu rád a tátovi děkuji za vše.
Právě díky velmi častému dojíždění z Prahy přes Most na Křížatky jsme byli 
svědky, jak se na počátku 70. let krásné historické město přestěhovalo kvůli 
uhlí do krabic na zelenou louku pod Hněvínem. Jak se obrovský kostel popo-
vezl o kus dál a na jeho místě se vytěžila černá jáma o rozloze kráteru. To vše 
v průběhu několika málo let. Možná že právě zásluhou průmyslového rozma-
chu a potřebám těžebního kraje změnit místo od podstaty zde vznikala i velká 
kvalitní díla a zajímavé experimenty na poli sochařském. 

ak. mal. Lukáš Bradáček, jeden ze dvou synů

18 19

Venkovní mozaika, 
přízemí nákupního střediska Rozkvět, 
tř. Budovatelů 1874/15, Most

Venkovní mozaika 
(poškozena – chybí část mozaiky), 
Středisko volného času, 
ul. Albrechtická 414, Most

MOZAIKY V MOSTĚ/NEZNÁMÍ AUTOŘI



Vzpomínám si, jak jsem byl v dětství na začátku 70. let přítomen osazování 
dvou tátových realizací v severních Čechách. První z nich probíhalo 
v právě dokončované hale vlakového nádraží Most. Jednalo se o dva 
obrovské reliéfy chemičky a horníka (pozn. – horník odstraněn poč. 90. let) 
v naddimenzované nádražní hale. Tenkrát jsem si připadal v té prostoře jako 
mraveneček uprostřed staveniště. Druhou realizací, kdy jsem si opodál 
v v trávě hrál s kamínky, byla pískovcová socha Země, kterou oranžový 
jeřáb přenášel z náklaďáku přes plot areálu mateřské školy Skřivánek 
v Ústí nad Labem. Ta socha se mi líbí dodnes a jsem rád, že její asi třetinovou 
velikostní verzi má ve své expozici Severočeská galerie v Litoměřicích.
Jiná vzpomínka se váže k dalšímu dílu z tohoto katalogu, které vytvořili oba 
prezentovaní umělci společně u příležitosti Dne horníků (1949): Zde je pro mne 
nepoplatnou sochařskou formou zpracovaný Horník, chemik 
a a energetik. Pěkná socha. Oba tvůrci jsou sochám asi ke kolenům. Fakt dílo. 
Ještě si k tomuto sousoší  pamatuji historku, jak si táta s Kyselkou po vyzvednutí 
honoráře za realizaci sedli někde na mez za Mostem a jako loupežníci z po-
hádky si ty peníze začali dělit: „Jeden tobě – jeden mně, jeden tobě – 
jeden...“
Táta byl takový frajer, že když v srpnu 1968 zemřela naše máma, tak se roz-
hodl, že se o nás dva s bráchou postará sám. Bylo to na konci léta, všude 
Rusáci na tancích. Brácha s koupenou školní taškou se právě chystal vstoupit od 
září do první třídy a já čtyřletý s otevřenou pusou nechápal, kam se poděla 
máma.
Táta nám dal neuvěřitelný dar a tím byla svoboda. Jenom nás zpovzdálí 
usměrňoval a podporoval ve vývoji. Byl to od něho velmi odvážný projekt a 
jsem mu za to vděčný.

Táta byl z důvodů svého poválečného uměleckého působení aktivní v severo-
českém výtvarném dění a znal se moc dobře i s ostatními umělci této prazvlášt-
ní krajiny pod Krušnými horami. Sochař Stanislav Hanzík měl na Křížatkách 
dům a k němu přistavěný sochařský atelier. Tátovi dal echo, že se v těsném 
sousedství nabízí chalupa k prodeji, tak to tam pro nás koupil, aby jeho kluci 
z Prahy mohli běhat po lesích. Křížatky v Krušných horách, nádherné místo pro 
víkendová a prázdninová dobrodružství po celý rok. Místo s úchvatným výhle-
dem na „noční Las Vegas“ – svítící chemičku Stalinových závodů v Záluží u Mostu. 
Mám to tu rád a tátovi děkuji za vše.
Právě díky velmi častému dojíždění z Prahy přes Most na Křížatky jsme byli 
svědky, jak se na počátku 70. let krásné historické město přestěhovalo kvůli 
uhlí do krabic na zelenou louku pod Hněvínem. Jak se obrovský kostel popo-
vezl o kus dál a na jeho místě se vytěžila černá jáma o rozloze kráteru. To vše 
v průběhu několika málo let. Možná že právě zásluhou průmyslového rozma-
chu a potřebám těžebního kraje změnit místo od podstaty zde vznikala i velká 
kvalitní díla a zajímavé experimenty na poli sochařském. 

ak. mal. Lukáš Bradáček, jeden ze dvou synů

20 21

Mozaiky, předsálí velkého sálu, 
kulturní zařízení MEDUZA, 
ul. Lipová 808/18, Most

Mozaika, interiér (bývalá jídelna), 
Soukromá střední škola pro marketing 
a ekonomiku podnikání, ul. Eduarda Basse 1142/9, Most
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Vzpomínám si, jak jsem byl v dětství na začátku 70. let přítomen osazování 
dvou tátových realizací v severních Čechách. První z nich probíhalo 
v právě dokončované hale vlakového nádraží Most. Jednalo se o dva 
obrovské reliéfy chemičky a horníka (pozn. – horník odstraněn poč. 90. let) 
v naddimenzované nádražní hale. Tenkrát jsem si připadal v té prostoře jako 
mraveneček uprostřed staveniště. Druhou realizací, kdy jsem si opodál 
v v trávě hrál s kamínky, byla pískovcová socha Země, kterou oranžový 
jeřáb přenášel z náklaďáku přes plot areálu mateřské školy Skřivánek 
v Ústí nad Labem. Ta socha se mi líbí dodnes a jsem rád, že její asi třetinovou 
velikostní verzi má ve své expozici Severočeská galerie v Litoměřicích.
Jiná vzpomínka se váže k dalšímu dílu z tohoto katalogu, které vytvořili oba 
prezentovaní umělci společně u příležitosti Dne horníků (1949): Zde je pro mne 
nepoplatnou sochařskou formou zpracovaný Horník, chemik 
a a energetik. Pěkná socha. Oba tvůrci jsou sochám asi ke kolenům. Fakt dílo. 
Ještě si k tomuto sousoší  pamatuji historku, jak si táta s Kyselkou po vyzvednutí 
honoráře za realizaci sedli někde na mez za Mostem a jako loupežníci z po-
hádky si ty peníze začali dělit: „Jeden tobě – jeden mně, jeden tobě – 
jeden...“
Táta byl takový frajer, že když v srpnu 1968 zemřela naše máma, tak se roz-
hodl, že se o nás dva s bráchou postará sám. Bylo to na konci léta, všude 
Rusáci na tancích. Brácha s koupenou školní taškou se právě chystal vstoupit od 
září do první třídy a já čtyřletý s otevřenou pusou nechápal, kam se poděla 
máma.
Táta nám dal neuvěřitelný dar a tím byla svoboda. Jenom nás zpovzdálí 
usměrňoval a podporoval ve vývoji. Byl to od něho velmi odvážný projekt a 
jsem mu za to vděčný.

Táta byl z důvodů svého poválečného uměleckého působení aktivní v severo-
českém výtvarném dění a znal se moc dobře i s ostatními umělci této prazvlášt-
ní krajiny pod Krušnými horami. Sochař Stanislav Hanzík měl na Křížatkách 
dům a k němu přistavěný sochařský atelier. Tátovi dal echo, že se v těsném 
sousedství nabízí chalupa k prodeji, tak to tam pro nás koupil, aby jeho kluci 
z Prahy mohli běhat po lesích. Křížatky v Krušných horách, nádherné místo pro 
víkendová a prázdninová dobrodružství po celý rok. Místo s úchvatným výhle-
dem na „noční Las Vegas“ – svítící chemičku Stalinových závodů v Záluží u Mostu. 
Mám to tu rád a tátovi děkuji za vše.
Právě díky velmi častému dojíždění z Prahy přes Most na Křížatky jsme byli 
svědky, jak se na počátku 70. let krásné historické město přestěhovalo kvůli 
uhlí do krabic na zelenou louku pod Hněvínem. Jak se obrovský kostel popo-
vezl o kus dál a na jeho místě se vytěžila černá jáma o rozloze kráteru. To vše 
v průběhu několika málo let. Možná že právě zásluhou průmyslového rozma-
chu a potřebám těžebního kraje změnit místo od podstaty zde vznikala i velká 
kvalitní díla a zajímavé experimenty na poli sochařském. 

ak. mal. Lukáš Bradáček, jeden ze dvou synů

22 23

Oboustranná skleněná mozaika, jídelna, 
18. ZŠ, ul. Okružní 1235, Most
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24 1

   1. M. Houra: Sklokeramická mozaika, vstupní hala hotelu Cascade, 
       ul. Radniční 3, Most 
  2. M. Houra: Mozaika,1. patro vstupní haly, budova SHD Komes,
       ul. Moskevská 14/1, Most
  3.  J. Adamcová: Skleněná mozaika (300 x 500 cm), r. 1976, 
       bazén VOŠ ekonomické, sociální a zdravotnické, J. E. Purkyně 272, Most
    4.  J. Čičatka: Venkovní mozaika, ZŠ, ul. J. A. Komenského 474, Most
  5.  J. Čičatka: Venkovní mozaika Mechanika, ul. U Stadionu 841, Most
  6.  V. Květenský: Keramická stěna, Základní škola a Střední škola,
       ul. Jana Palacha 1534, Most
  7.  B. Kopecký: Dvě kamenné mozaiky, vstupní hala hotelu Kapitol 
       (bývalá KB Most), ul. Jaroslava Průchy 1915/24, Most
  8.  J. Menš: Kamenná mozaika, prostor Pod terasami, 
              nám. Velké mostecké stávky, Most
  9.  J. Menš: Mozaika (r. 1978), vstupní hala pro sportovce, Sportovní hala, 
       tř. Budovatelů 112/7, Most
10. V. Pospíšil: Mozaika (r. 1984), Městská knihovna Most, 
       ul. Moskevská 12, Most
 
NEZNÁMÍ AUTOŘI
111. Venkovní mozaika, atrium 4. ZŠ, ul. Václava Talicha 1855, Most
12. Venkovní mozaika, přízemí nákupního střediska Rozkvět, 
       tř. Budovatelů 1874/15, Most
13. Venkovní mozaika (poškozená), Středisko volného času,
       ul. Albrechtická 414, Most
14. Dvě mozaiky, předsálí velkého sálu, kulturní zařízení MEDUZA, 
       ul. Lipová 808/18, Most
115. Mozaika, interiér (bývalá jídelna), Soukromá střední škola pro marketing 
       a ekonomiku podnikání, ul. Eduarda Basse 1142/9, Most
16. Skleněná mozaika, interiér (jídelna), 18. ZŠ, ul. Okružní 1235, Most
17. Venkovní mozaika – znak města Mostu 
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