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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  OLK-SU003 

Název/motiv mozaiky  Dívka s labutí 

Autor  návrh Lubomír Bartoš, realizace ? 

Datace  1984 

Místo  zdravotní středisko, Lázeňská 239, Velké Losiny 

GPS souřadnice  50°1'55.861"N, 17°2'16.804"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,7 m, šířka 2,3 m  

Mozaika je instalována vedle vchodu do budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0,7 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě v menším městě. V okolí se ve velké míře vyskytuje 
zeleň. 

Budova zdravotního střediska, na které je mozaika umístěna, nevykazuje žádné praskliny ani 
ztrátu stavebního materiálu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  U vstupu do budovy zdravotního střediska ve Velkých Losinách je v ležatě obdélném poli 

situována kompozice Dívka s labutí. Mozaika je zasazena v ploše fasády. Je zhotovena 
z naštípaných sintrovaných skleněných kostek. Barevnostse omezuje na dva tóny šedé, 
modrou, červenou, růžovou, bílou, hnědou a tmavě modrou barvu bez dalších odstínů. 
Kompozice je rozčleněna rastrem linií do drobnějších ploch, které tvoří nekonkrétní pozadí 
figurálnímu výjevu: dívka krmí připlouvající labuť. Autorem návrhu mozaiky zhotovené v roce 
1984 byl Lubomír Bartoš.  

   

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 vertikální statickou prasklinu běžící středem 
mozaikového obrazu. 

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

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze sintrovaných skleněných kostek o velikosti 2 cm x 2 cm (naštípáno na 
dílky cca 2 cm x 1 cm). Použité sklo je zakalené. Na povrchu skla se místy vyskytují drobné 
bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro 
pohledovou stranu). V dráze praskliny je několik prasklých a částečně vydrolených kostek. 

Pojivo mezi kostkami je světle béžové, jemnozrnné.  

 

- v dráze vertikální praskliny je 
několik prasklých a částečně 

vydrolených skleněných kostek 

 

 
- na povrchu kostek jsou patrné 

drobné bubliny 
 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 
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