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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-05006 

Název/motiv mozaiky  Slunce 

Autor  návrh Jaroslav Moravec, realizace ? 

Datace  1963 

Místo  MŠ Peroutkova, Peroutkova 1004/24, Praha 5 - Košíře 

GPS souřadnice  50°3'46.704"N, 14°23'1.612"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 7 m, šířka 6,5 m (cca) 

Mozaika je instalována na průčelí školky. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  4,4 m 

Mozaika je směřována na (SS)  východ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě, nejbližší okolí má parkovou úpravu se zelení. 
Budova nevykazuje výraznější praskliny či ztrátu materiálu. Na omítce budovy jsou mapy. 

Poznámky  Budova s mozaikou byla v roce 2014 zateplena – mozaika byla zakryta/ odstraněna. 

- stav budovy po zateplení (leden 
2014) 

 

 
 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Na východním průčelí budovy mateřské školy byla v roce 1963 osazena kompozice vytvořená 

podle návrhu Jaroslava Moravce. Zdokumentovali jsme zde dvoudílný nízký reliéf zasazený do 
tvrdé omítky a opatřený kombinovanou mozaikou. Mírně vystupující plochy byly abstrahovány 
natolik, že se můžeme už jen domnívat, že šlo o červeno oranžové slunce, pod kterým seděla 
modrá postava. Mozaika z fasády zmizela při zateplování budovy.  
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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. 

 

Ztráty materiálu v ploše 

- místy vypadané skleněné kostky; 
viditelná spára vzniklá 

pravděpodobně při sesazování 
mozaiky 

 

 

 
   

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o délce hrany přibližně 2 až 3 cm. Použité 
sklo je převážně zakalené, částečně je zastoupeno sklo čiré. Hojně se vyskytují bubliny. Na 
povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou 
stranu). Zastoupeny jsou oblázky a jemné kamínky, které jsou místy opatřeny vrstvou barvy. 

Pojivo mezi kostkami je šedé, spíše jemnozrnné.  

 

- detail bublin na povrchu 
mozaikových kostek 

 

 
- oblázky v kombinaci se skleněnými 

kostkami 
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- jemné kamínky s vrstvou barvy 
v kombinaci se skleněnými kostkami 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie 

- detaily úlomků skleněných kostek 

 

 
- detail drobných kamínků (zrn písku) 

slepených modrou barvou 
 

 
- detail omítky  

 
   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   

 




