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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  MSK-OV009 

Název/motiv mozaiky  Holubice 

Autor  návrh Karel Štětkář, realizace Ústředí uměleckých řemesel 

Datace  1977 

Místo  nákupní středisko, Opavská 479, Velká Polom 

GPS souřadnice  49°51'48.445"N, 18°5'32.586"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 4,8 m, šířka 6,4 m (cca)  

Mozaika je instalována na fasádě nad vchodem do střediska. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 4,5 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jih 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě v menším městě. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. 
Budova nákupního střediska, na které je mozaika umístěna, je v dobrém stavu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Skleněná mozaika z prefabrikovaných kostek je osazena na fasádě nákupního střediska ve 

Velké Polomi. Vznikla v roce 1977 podle návrhu Karla Štětkáře. Kompozice zasazená do 
nepravidelného rámce, který tvoří pravoúhlé plochy v různých odstínech modré barvy je ve 
středu doplněna kruhovým motivem, na jehož pozadí letí dvě holubice kombinující modrou a 
růžovou barevnost.  

   

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 nezajištěnou horizontální prasklinu v horní části mozaikového 
obrazu. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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- horizontální prasklina v horní části 
mozaiky 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- v dráze výše zmiňované praskliny 
jsou vypadané jednotlivé skleněné 

kostky 

 

 

 
 

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 znečištění (platí 
pro pohledovou stranu).  

Pojivo mezi kostkami je béžové.  

 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1977, Praha 1977, s. 280. 

 

   

   

   
 




