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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  OLK-PV003 

Název/motiv mozaiky  Orloj 

Autor  návrh Karel Hugo Kepka, realizace ? 

Datace  1914 

Místo  radniční věž, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 

GPS souřadnice  49°28'19.970"N, 17°6'33.739"E 

Rozměry mozaiky, umístění  průměr cca 3 m 

Mozaika je na čelní straně radniční věže. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 25 m 

Mozaika je směřována na (SS)  východ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v centru města. V okolí se vyskytuje zeleň v parkové úpravě. 
Budova byla v roce 2015 opravena. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Radnice v Prostějově vystavěná podle projektu Karla Huga Kepky v roce 1914 je doplněna 

vysokou dominantou věže, vyzdobené ve čtvrtém podlaží orlojem. Kruhový astronomický 
ciferník je vsazen do vpadlého čtvercového pole rámovaného zubořezem a chráněného malou 
stříškou. Základní deska astrolábu je rozdělena oblouky planetních hodin, které nejsou 
číslované a jsou provedeny v malbě, jež má zřejmě spíše výtvarný, než praktický efekt 
umožňující odečítání. Rámující soustředné kruhy už jsou provedeny v technice kombinované 
mozaiky – světlá barva štípaného kamene se doplňuje se zlatými skleněnými kostkami, kterými 
jsou položena arabská čísla. Kepkovou inspirací pro astronomický ciferník byl orloj na pražské 
staroměstské radnici. Ciferník orloje byl restaurován v květnu roku 1980 Karlem a  Oldřichem 
Vašicovými z Ústředí uměleckých řemesel. 

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí.  

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o velikost cca 3 cm x 2 cm. Použité sklo 
je zakalené. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro 
pohledovou stranu)  

Pojivo mezi kostkami je tmavě šedé. 

 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla realizována 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Dagmar Roháčková (red.), Sto let prostějovské radnice, Prostějov 2014, s. 106-107. 
http://www.orloj.eu/cs/prostejov.htm 

http://www.prostejov.eu/files/Urad/Radn_listy/2010/rl_kveten10.pdf 

   

   

   

 




