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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  MSK-NJ003 

Název/motiv mozaiky  Kytice 

Autor  návrh Jan Václavík, realizace Ústředí uměleckých řemesel 

Datace  1979 

Místo  Hotel Kalač, Dvořákova 1947/41, Nový Jičín 

GPS souřadnice  49°35'32.293"N, 18°0'54.150"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 2,9 m, šířka 5,7 m – mozaika je částečně zastavěna prosklenou stěnou (měřena 
nezastavěná část; celková délka 6,3 m) 

Mozaika je instalována vedle vchodu do hotelu. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0,15 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihovýchod 

 

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

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaika s motivem Kytice je zasazena ve vstupu do socialistické novostavby hotelu Kalač. Tvoří 
jednu z jeho stěn. Poté, co bylo foyer rozšířeno a přepaženo, se část mozaiky, velké původně 
630 x 300 cm, nachází v interiéru budovy. Kompozice tvořená výraznými barevnými plochami 
kombinuje žluté a modré pozadí, na kterém je vyobrazena skrumáž pestrobarevných květů 
s převažující zelenou, žlutou a červenou barvou. Autorem návrhu realizovaného v roce 1979 
mozaikářskou dílnou Ústředí uměleckých řemesel je Jan Václavík.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaika je zcela chráněna střechou. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze označit 
prasklinu na rozhraní mozaika – podkladová zeď.  

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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- prasklina na rozhraní mozaika - zeď  

 
   

Ztráty materiálu v ploše 
- mozaikové kostky jsou vypadané 

jednotlivě i ve větších plochách  

 

 

 
- některé vypadané kostky byly 

v minulosti simulovány namalováním 
barevných ploch na podkladové 

pojivo 

 

 
   

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o velikosti 3,5 cm x 2,5 cm. Použité sklo 
je zakalené, místy se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nebyly pozorovány žádné projevy 
koroze (platí pro pohledovou stranu). Několik kostek bylo přemalování bílou barvou. 

Pojivo mezi kostkami je šedé, jemnozrnné.  

 

- bubliny na povrchu kostek  
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- žlutá mozaiková kostka přetřená 
bílou barvou 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   
 




