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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  LBK-JN015 

Název/motiv mozaiky  tzv. Jablonecká abeceda (označení vchodů sedmi panelových domů) 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  70. léta 20. století 

Místo  řada 7 panelových domů, Liberecká 3416/54 až 3429/28, Jablonec nad Nisou 

GPS souřadnice  50°43'35.257"N, 15°9'37.429"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 2 m, šířka 2,6 m 

Mozaiky jsou instalovány na panelech vedle vchodů do domů. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0 m 

Mozaika je směřována na (SS)  převážně severozápad a jihovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na městském sídlišti. V okolí se vyskytuje zeleň. 
Cihlové panely, na kterých jsou mozaiky instalovány, jsou popraskané a opadává z nich 
stavební materiál. Panel s označením A a B byl v době dokumentace opravován. 

Poznámky   
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HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Označení vchodů do obytných domů panelového sídliště v Liberecké ulici je komponováno 
shodně na betonových panelech obložených mozaikou. S červeným pozadím obkladu 
kontrastuje žlutá barva kapitál A až F. Vznikla spolu s výstavbou budov v 70. letech 20. století. 

   

 

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. 

 

- panel s označením B – v době 
dokumentace probíhaly jeho opravy 

 

 
- panel s označením C – velké ztráty 
stavebního materiálu ve spodní části 
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Ztráty materiálu v ploše 
- kromě větších ztrát mozaikových 

kostek i s podkladovou vrstvou (viz 
výše) došlo ke ztrátě jednotlivých 

skleněných kostek 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze skleněných sintrovaných kostek o velikosti 2 cm x 2 cm. Použité sklo je 
zakalené, bez bublin. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro 
pohledovou stranu). Povrch mozaiky je znečištěn prachem, nátěrovou barvou, posprejováním a 
papírovými polepy. Některé kostky jsou na povrchu popraskané. 

Pojivo mezi kostkami je světle šedé, jemnozrnné.  

 

-mozaika znečištěná 
nátěrovou barvou a 

posprejováním 

 

 
- povrch mozaiky polepený 

papíry 
 

 
- detail popraskaných 

kostek 
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ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie 
- povrch mozaikových kostek – 

pohledová strana 

 

 
- povrch mozaikových kostek – 

nepohledová strana se zbytky pojiva 
 

 
- detail poškrábaného povrchu 

skleněných kostek 
 

 
   

 

POZNÁMKY 
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