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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  JHM-HO003 

Název/motiv mozaiky  Květinový motiv 

Autor  návrh Mira Haberernová – Trančíková, realizace Ústředí uměleckých řemesel 

Datace  1974 

Místo  budova Jednoty, Šardice 675, Šardice 

GPS souřadnice  48°57'51.330"N, 17°1'50.354"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 3,3 m, šířka 3,2 m – tulipán 

výška 3,3 m, šířka 3,6 m – květ 

Mozaiky jsou instalovány v exteriéru Jednoty. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0 m 

Mozaika je směřována na (SS)  severovýchod – tulipán 

severozápad – květ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v zástavbě v malé obci. 

Budova je v dobrém stavu, nevykazuje žádné výrazné praskliny ani ztrátu stavebního materiálu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Dvě kompozice s květinovým motivem vyskládané ze sintrovaných skleněných kostek ozdobily 
v roce 1974 fasádu nákupního střediska v Šardicích. Obě mají šedé pozadí, na kterém vystupují 
květy v zářivých barvách (tmavě zelené, žluté, tmavě modré a červené). Mezi vchody do budovy 
je to velký květ, za kterým se na pravém okraji zvedá duha. Ta pokračuje na další (kolmo 
připojené) části fasády a je zde doplněna tulipánem. 

   

 

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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Ztráty materiálu v ploše 
- místy jsou vypadané kostky 

jednotlivě i v plochách 

 

 
- na několika místech je ztráta 

mozaikových kostek způsobena 
neodbornými stavebními úpravami  

 

 
- v mozaice zobrazující tulipán je 

dlouhá diagonální prasklina, v její 
dráze dochází k uvolňování a ztrátám 

skleněných kostek 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze sintrovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2 cm x 2 cm. 
Použité sklo je zakalené, bez bublin. Kostky jsou silně znečištěny prachem, exhalacemi a polepy 
plakáty. Na některých kostkách dochází k matnění povrchu (od krajů ke středu). Většina kostek 
je popraskaná. Dále jsou mozaiky poškozeny neodbornou elektroinstalací. 

Pojivo mezi kostkami je šedé, spíše jemnozrnné.  

 

- mozaika je znečištěna nejen zbytky 
polepů plakáty 
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- mozaika je znečištěna zbytky 
polepů plakáty 

 

 
- mozaika je poničena v důsledku 

nevhodné elektroinstalace 
 

 
- mozaika je poničena v důsledku 

nevhodné elektroinstalace 
 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla realizována 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1974, Praha 1974, s. 92. 

 

   

   

   
 




