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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-04003 

Název/motiv mozaiky  Domovní znamení - hlemýžď 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  2. polovina 70. let – 80. léta 20. století 

Místo  panelový obytný dům, K Lukám 646/16, Praha 4 – Libuš 

GPS souřadnice  50°0'28.161"N, 14°27'58.098"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,4 m, šířka 0,5 m 

Mozaika je umístěna vedle vchodových dveří do domu. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  1,5 m 

Mozaika je směřována na (SS)  severovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na městském sídlišti. V okolí se hojně nachází zeleň.  
Budova je nově opravena - nevykazuje žádnou ztrátu stavebního materiálu či praskliny. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Panelový bytový dům v ulici K Lukám na sídlišti Libuš je vpravo od hlavního vchodu označen 

kruhovým domovním znamením hlemýždě. Znamení je zasazeno v přesahujícím plechovém 
rámu. Tvoří je dva oddělené motivy provedené v technice štípané skleněné mozaiky – ve středu 
je umístěn plazící se hlemýžď s ulitou provedený v jemných pastelových odstínech růžové a 
modré a nad ním zelený trojlístek. Domovní znamení vzniklo někdy ve druhé polovině 70. let až 
v 80. letech 20. století, neboť sídliště Libuš bylo vystavěno mezi lety 1974-1983.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 Mozaika je částečně chráněna po obvodu přesahujícím kovovým pláštěm (přesah cca 15 cm). 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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- mozaika je po obvodu chráněna 
přesahujícím pláštěm 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 

- místy chybí jednotlivé skleněné 
kostky (cca 10 kostek) 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2 cm x 1,5 cm. 
Použité sklo je zakalené. Místy se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky 
korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu).  

Pojivo mezi kostkami je šedobéžové, jemnozrnné.  

 

- detail bublin na povrchu kostek  

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 
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Přílohy   

Literatura   

   

   

   
 




