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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  MSK-NJ004 

Název/motiv mozaiky  Betonová plastika s mozaikou 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  70. léta 20. století 

Místo  volně stojící betonový prvek, blízko Místecká č. p. 1114, Příbor 

GPS souřadnice  49°38'30.862"N, 18°9'1.191"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 3,3 m, šířka 3,7 m, hloubka 1,8 m  

Mozaika je instalována na volně stojící dekorativní betonový prvek. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 0,7 m 

Mozaika je směřována na (SS)  všemi směry 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na městském sídlišti. V okolí se ve velké míře vyskytuje zeleň. 
Betonový prvek, na kterém je mozaika umístěna, vykazuje místy drobné ztráty stavebního 
materiálu a množství prasklin. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Betonová socha dotvářející prostor před nákupním střediskem sídliště v Příboře vznikla nejspíše 
v 70. letech 20. století. Údaje o přesné dataci či autorství však dosud nejsou známy. Na 
hranolovém soklu je osazena široká betonová deska, na níž je asymetricky umístěna skupina tří 
na koso postavených betonových ploten, které jsou spojeny do plastiky, znázorňující snad 
tryskající vodu. Právě tyto panely jsou v části plochy zdobeny pásy skleněné mozaiky v různých 
barvách, vytvořenými z prefabrikovaných mačkaných kamenů. Mozaiková kompozice přechází i 
na spodní desku.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí.  

Na ploše mozaiky byly pozorovány lišejníky, mechy a řasy.  

Nelze vyloučit, že ztráta či poškození některých kostek bylo způsobeno vandaly. 
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- ztráta skleněných kostek 
způsobena pravděpodobně vandaly 

 

 
 

- poškození a ztráta skleněných 
kostek způsobena pravděpodobně 

vandaly 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- z mozaiky je opadáno velké 

množství skleněných kostek – ve 
většině případů jsou ztráty o velké 

ploše 

 

 

 
- z mozaiky je opadáno velké 

množství skleněných kostek – ve 
většině případů jsou ztráty o velké 

ploše 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 1,6 cm x 1,2 cm. Použité 
sklo je zakalené. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani (platí pro 
pohledovou stranu). Ve spodní části je mozaika znečištěna. 

Pojivo mezi kostkami je šedé, jemnozrnné.  
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- znečištěný povrch mozaiky v její 
spodní části 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   

 




