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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  MSK-BR001 

Název/motiv mozaiky  Hodiny zdobené zlatou skleněnou mozaikou 

Autor  návrh ?, realizace Leopold Forstner 

Datace  1912 (?) 

Místo  Všeobecné a sportovní gymnázium, Dukelská 1423/1, Bruntál 

GPS souřadnice  49°59'23.547"N, 17°27'45.154"E 

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

Mozaika je instalována na štítu budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 22 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaiky se nachází v centru města. V okolí se místy vyskytuje zeleň. 
Budova, na které se mozaika nachází, nevykazuje žádné větší praskliny či ztrátu stavebního 
materiálu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaika zdobí hodiny v nástavci nad atikou vstupní fasády bruntálského gymnázia. Většina 
plochy ciferníku je obložena keramickou mozaikou, pouze cvikly mají mezi tmavě modrými 
keramickými pásky zlaté plochy ze skleněných kostiček.   
Rozsáhlá nárožní budova gymnázia v Bruntále byla postavena podle plánů těšínského 
architekta Eugena Friedricha Fulda a jeho zaměstnance vídeňského architekta Maxe Hanse 
Joliho. Stavba začala v roce 1910 a dokončena na jaře roku 1912. Návrh hodin je integrální 
součástí hlavního průčelí, takže vychází zřejmě z plánů architektonického ateliéru. Provedení 
díla bylo svěřeno vídeňské mozaikářské dílně Leopolda Forstnera.  
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CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 

 Mozaika je pouze shora chráněna mírně přesahujícím parapetem. 
Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 

 

Ztráty materiálu v ploše 
- z mozaiky je vypadáno několik 

mozaikových kostek (v řádu 
jednotek) 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných zlacených kostek o přibližné velikosti 2 cm x 1 
cm a keramických glazovaných dílků (keramika převažuje). Na povrchu skla nebyly 
zaznamenány známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zlacení 
je místy lehce poškozeno. 

Pojivo mezi kostkami je tmavě šedé. 

 

- zlacení je na některých kostkách 
poškozeno 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zjCE-QxTilDY.kFS8UOqkgy7I&hl=en  
 http://www.studio-sta.cz/products/budova-bruntalskeho-gymnazia-si-prosla-historii/ 

 

   

   

   
 




