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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  MSK-KI006 

Název/motiv mozaiky  Zátiší s ovocem 

Autor  návrh J. Kolář, realizace ? 

Datace  1973 

Místo  obchodní středisko, Náměstí Míru 1536, Rychvald 

GPS souřadnice  49°51'59.735"N, 18°22'40.470"E 

Rozměry mozaiky, umístění  průměr cca 1,8 m 

Mozaika je umístěna na čelní zdi obchodu. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 4 m 

Mozaika je směřována na (SS)  Západ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v zástavbě v menší obci. V okolí se vyskytuje zeleň. 
Budova je místy popraskaná. V blízkosti mozaiky se nachází několik výraznějších prasklin v 
omítce. Mozaika však není tímto ohrožena. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Fasáda budovy nákupního střediska v Rychvaldu byla doplněna kruhovým medailonem 
osazeným v kovovém rámu, který kombinuje motivy potravin. Je otázkou, zda se jedná o zátiší 
nebo o svébytnou reklamu na Potravinářské středisko, které zde bylo v první polovině 70. let 20. 
století vybudováno. Kompozice kombinuje ústřední motiv mísy na nožce, která je vyplněna 
ovocem. Za ní stojí láhev vína, u paty leží pecen chleba a ryba doplněná plátkem citrónu. 
Autorem návrhu mozaiky je J. Kolář. Dílo bylo realizováno převážně z kamenného materiálu. 
Štípané kostky bílého, šedého, růžového a světle zeleného kamene doplňují také akcenty 
provedené ze smaltových kostek především v tmavě oranžové barvě. 

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Mozaikový obraz je 
předsazen před stěnou a je zasazen v kovovém rámu. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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- praskliny v omítce v bezprostřední 
blízkosti mozaiky (mozaika není tímto 

ohrožena díky jejímu předsazení) 

- snímek vpravo zobrazuje detail 
praskliny po obvodu mozaiky 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena převážně z kamenných kostek a dále ze štípaných skleněných kostek o 
velikost cca 1,5 cm x 1 cm. Použité sklo je zakalené. Na povrchu kostek nejsou známky 
korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu)  

Pojivo mezi kostkami je šedé, spíše jemnozrnné. 

 

- kombinace kamenných a 
skleněných mozaikových kostek 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla realizována 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1973, Praha 1973, s. 112. 

 




