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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  MSK-BR004 

Název/motiv mozaiky  Abstraktní motiv 

Autor  návrh Zdeněk Máčel, realizace ? 

Datace  přelom 70. a 80. let 20. století  

Místo  obchodní dům, Zámecké náměstí 2068, Krnov – Pod Bezručovým vrchem 

GPS souřadnice  50°5'23.067"N, 17°42'5.679"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 2,9 m, šířka 6,2 m 

Mozaika je instalována vedle vchodu do obchodního domu. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jih 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v centru města. V okolí se vyskytuje zeleň. 
Budova, na které je mozaika umístěna, nevykazují žádné výrazné praskliny ani ztrátu 
stavebního materiálu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaika dotváří parter budovy obchodního domu Prior v Krnově. Abstrahovaná kompozice se 
světlým namodralým pozadím má ve středu zářící dekorativně zpracovaný zářící kotouč slunce 
(nebo květu) obklopený po stranách vlnícími se liniemi, které jej uzavírají.  

 
 

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 Mozaika je v celé své ploše chráněna střechou (je umístěna v podloubí). 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
Nelze vyloučit, že ztráta některých kostek je způsobena vandaly. 

 



Projekt MK DF12P01OVV017  Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování - konzervování  
středověkého a archeologického skla 

  

 

- Ztráta některých kostek je 
způsobena pravděpodobně vandaly 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- kostky jsou vypadány jednotlivě i ve 

větších plochách (viz výše) 

 

 

 
   

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 1,2 
cm. Použité sklo je zakalené i čiré, bez bublin. Na povrchu skla nebyly zaznamenány známky 
korozního poškození (platí pro pohledovou stranu. Povrch mozaiky je znečištěn nálepkami, 
barvou a ve spodní části mozaikového obrazu prachem. 

Pojivo mezi kostkami je světle šedé až bílé, jemnozrnné. Místy je pojivo mezi kostkami 
popraskané. 

 

- nálepka na středové části mozaiky  

 
-znečištění povrchu mozaiky u jejího 

spodního okraje 
 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 
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