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ID  HKK-TU001 

Název/motiv mozaiky  Pramen Labe – znaky měst 

Autor  návrh Jiří Škopek, realizace Ústředí uměleckých řemesel, pozdější realizace František Tesař 

Datace  1968 (24 znaků), 1993 (2 znaky), 2006 (2 znaky) 

Místo  Pramen Labe, Labská louka, Špindlerův Mlýn 

GPS souřadnice  50°46'32.200"N, 15°32'10.400"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,4 m, šířka 0,3 m 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 0,3 m 

Mozaika je směřována na (SS)  sever 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaiky se nachází v přírodě, konkrétně na horách. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Skleněná mozaika je osazena na 28 samostatných štítech s kovovým rámečkem u pramene 
Labe v Krkonoších. Jednotlivé rámečky jsou zasazeny do zídky vyzděné z místního kamene a 
doplněné bronzovým reliéfem toku řeky.  
Mozaika představuje 28 heraldických znaků měst, jimiž protéká řeka Labe. První část (12 
českých a 12 německých znaků) vznikla v roce 1968, další dva znaky byly doplněny v roce 1993 
a poslední dva v roce 2006. Autor chtěl zprvu pro zvýraznění pramene vytvořit mapu, později se 
přiklonil k znakům měst. Požadavek výtvarné komise na přírodní materiál ale nesplnil, protože 
mu mozaikářská dílna doporučila do horských podmínek pouze skleněné smalty. Znaky 
provedené na shodném tvaru a velikosti štítů byly přivezeny hotové osazené na dutých 
betonových blocích. V záhlaví jsou opatřeny názvem lokalit, zbytek kompozice je věnován 
samotnému znamení. Ve směru toku Labe jsou tu zastoupeny: Špindlerův mlýn, Vrchlabí, 
Hostinné, Dvůr Králové, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Kolín, Poděbrady, Nymburk, 
Mělník, Litoměřice, Ústí nad Labem, a Děčín na českém území a Pirna, Dresden, Meissen, 
Riesa, Torgau, Wittenberg, Schönebeck, Magdeburg, Wittenberge, Dömitz, Lauenburg, 
Hamburg, Otterndorf a Cuxhaven.  

 

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaiky jsou zcela vystaveny působení okolního prostředí. 
Mozaiky ve spodní řadě jsou v přímém kontaktu s okolními rostlinami. 

 

- mozaika je v přímém kontaktu 
s okolo rostoucími rostlinami (na 

snímku znak Hamburg)  
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Ztráty materiálu v ploše 
- ojediněle jsou vypadané jednotlivé 
kostky - znak Cuxhaven, Hamburg, 

Dőmitz, Wittenberge, Magdeburg, 
Děčín, Ústí nad Labem, Poděbrady, 

Pardubice, Jaroměř, Dvůr Králové, 
Hostinné (na snímku znak Hostinné)  

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 2 cm. 
Použité sklo je zakalené. Hojně se vyskytují bubliny. Na povrchu některých kostek jsou světlé 
skvrny. Povrch kostek je místy znečištěný a mechanicky poškrábaný. Zastoupeny jsou kostky se 
zlacením. Místy jsou zlacené kostky mechanicky poškozeny. 

Pojivo mezi kostkami je béžové, místy světle šedé, s viditelnými zrny písku.  

 

- detail bublin na povrchu skleněných 
kostek (na snímku znak Hamburg) 

 

 
- bílé skvrny na červených kostkách 

(na snímku znak Wittenberg) 
 

 
- světlé skvrny na černých kostkách 

(na snímku znak Cuxhaven) 
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- poškrábaný povrch černých kostek 
(na snímku znak Cuxhaven) 

 

 
- znečištěné světle šedé kostky (na 

snímku znak Schőnebeck) 
 

 
- mozaiková kostka s poškozenou 

zlatou vrstvou 
 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   
 




