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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-09002 

Název/motiv mozaiky  Slunce, voda, vzduch 

Autor  návrh a realizace František Tesař 

Datace  2004 

Místo  rodinný dům, Nad Krocínkou 318/46, Praha 9 - Prosek 

GPS souřadnice  50°6'57.419"N, 14°29'57.242"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,2 m, šířka 1,2 m (cca) 

Mozaika je instalována na fasádě domu. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 1,8 m 

Mozaika je směřována na (SS)  sever 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na městském sídlišti. V okolí se v hojné míře vyskytuje zeleň. 
Dům, na kterém je mozaika umístěna, nevykazuje žádné praskliny či ztrátu stavebního materiálu 
(dům je v nedávné době opraven).  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Kombinovaná mozaika zasazená v mírně vpadlém čtvercovém poli na fasádě obytné budovy je 

pojmenována Slunce, voda, vzduch. Byla vytvořena v roce 2004 podle návrhu Františka Tesaře, 
který ji i realizoval. Jeho signaturu vidíme u levého okraje – FR-T a dataci římskými číslicemi 
naproti vlevo MMIV. Na jednolitém šedém pozadí z kamenných kostek je zasazen centrální 
motiv slunce provedený v odstínech žluté a oranžové barvy.  

   

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 přibližné velikosti 2 cm x 1,5 cm. 
Použité sklo je zakalené, bez bublin. Na povrchu skla nebyly zaznamenány známky korozního 
poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kamenné kostky. 

Pojivo mezi kostkami je světle šedé, spíše jemnozrnné. 

 

- kombinace kamenných a 
skleněných kostek 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 
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