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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  MSK-OV006 

Název/motiv mozaiky  Motýl 

Autor  návrh Karel Žaluda, realizace Ústředí uměleckých řemesel 

Datace  1980 

Místo  MŠ Lechowiczova, Lechowiczova 3110/8, Ostrava – Moravská Ostrava 

GPS souřadnice  49°50'22.582"N, 18°15'50.691"E 

Rozměry mozaiky, umístění  průměr 1,2 m 

Mozaika je instalována na plotě vedle vstupu do zahrady. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0,3 m 

Mozaika je směřována na (SS)  Severozápad 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na městském sídlišti. V okolí se vyskytuje zeleň v parkové úpravě. 
Středem zídky prochází horizontální prasklina. Mozaika není tímto poškozena. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Mozaika kruhového tvaru v kovovém rámečku je osazena na samostatně stojícím panelu před 

mateřskou školou na sídlišti Fifejdy. Kompozice Motýl vznikla v roce 1980 podle návrhu Karla 
Žaludy, ze štípaných skleněných kostek ji realizovala mozaikářská dílna Ústředí uměleckých 
řemesel.  
Pestrý obraz je vyplněn naivně podaným motýlem, který má modrozelené tělo, roztažená 
červená křídla a je umístěn na pozadí žluté a modré barvy. V sousední ulici G. Píky se na 
podobném místě před mateřskou školou uplatnila o rok později mozaika Sluníčko Vladimíra 
Bártka a v další části sídliště Fifejdy v ulici Varenská je na fasádě předškolního zařízení 
instalována opět kruhová mozaika Kamarádi navržená v roce 1997 Eduardem Halberštátem.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Jako rizikový faktor pro 
životnost mozaiky lze označit korodující kovový rám, ve kterém je mozaika zasazena.  

Na mozaice byla zaznamenána přítomnost lišejníků. 

Poškození některých kostek je způsobeno pravděpodobně vandaly. 

 



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

  

 

- na povrchu mozaiky byly 
pozorovány lišejníky 

 

- rám, ve kterém je mozaika 
zasazena, je značně zkorodovaný 

 

 
- mechanicky poškozená mozaiková 

kostka (pravděpodobnost 
vandalismus) 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2,5 cm x 2 cm. 
Použité sklo je zakalené, ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky 
korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Mozaika je mírně znečištěna prachem a 
exhalacemi. 

Pojivo mezi kostkami je šedé, s viditelnými zrny písku.  

 

- detail pojiva s patrnými zrny písku  

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 
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