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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PAK-SY002 

Název/motiv mozaiky  Řeka květů 

Autor  návrh Ludmila Jandová, realizace ? 

Datace  1978 

Místo  budova prodejny Jednota, Komenského náměstí čp. 1052, Litomyšl 

GPS souřadnice  49°52'25.741"N, 16°18'33.618"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 4,5 m, šířka 18 m (cca, údaj převzat z literatury) 

Mozaika je instalována na stěně budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 4 m 

Mozaika je směřována na (SS)  severozápad 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě. 

Budova je v relativně dobrém stavu, nevykazuje žádnou výraznou ztrátu stavebního materiálu, 
avšak vykazuje drobné praskliny v omítce, které zasahují i do mozaikového obrazu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Mozaika je situována na budově nákupního střediska, které doplnilo nově vystavěné panelové 

sídliště na okraji historického centra Litomyšle. Kompozici Řeka květů navrhla Ludmila Jandová. 
Byla realizována v roce 1978 ze sintrované mozaiky. Nepravidelné pole je zasazeno do plochy 
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fasády. Jednolitá modrá plocha je rozčleněna vlnovkami a posázena barevnými květinami, nad 
kterými se vznáší hejno bílých ptačích siluet.   

   

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. 

 

- prasklina v omítce zasahuje do 
mozaiky, čímž přispěla ke ztrátě 

kostek 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 

- po celé ploše mozaiky jsou 
vypadané jednotlivé kostky (celé či 

jejich části) 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze sintrovaných skleněných kostek o velikosti 2 cm x 2 cm. Použité sklo je 
zakalené. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro 
pohledovou stranu). Mozaikové kostky mají místy popraskaný povrch. 

Pojivo mezi kostkami je šedobéžové, jemnozrnné.  

 

- popraskaný povrch mozaikových 
kostek 
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ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla realizována 

   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   

 


