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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PLK-PM001 

Název/motiv mozaiky  Krajina 

Autor  návrh Jan Havlic, realizace ? 

Datace  1983  

Místo  ubytovna, Kreuzmannova 1116/18a, Plzeň - Skvrňany 

GPS souřadnice  49°44'15.486"N, 13°19'41.555"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 3,6 m, šířka 1,9 m  

Mozaiky jsou instalovány na čelní zdi budovy po stranách vchodu. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  4,3 m 

Mozaika je směřována na (SS)  východ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaiky se nachází na městském sídlišti. V okolí se vyskytuje zeleň. 
Budova, na které jsou mozaiky umístěny, nevykazuje žádné praskliny či ztrátu stavebního 
materiálu.  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaika rámující střední partii internátu Vodních staveb je rozdělena do dvou polí, které na sebe 
pomyslně navazují, ale odděluje je ustupující část fasády. Ze současného osazení není zřejmé, 
zda část původní kompozice neschází. Mozaiku navrhl plzeňský malíř Jan Havlic. Byla 
realizována z prefabrikovaných skleněných kostek v roce 1983. 
Kompozice je rozdělena do dvou nepravidelných vertikálních výjevů, které mají shodnou 
barevnost kombinující odstíny modré a zelené. I před silně abstrahovaný výraz je patrné, že se 
jedná o krajinný výjev s řekou, stromy a letícími ptáky.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaiky jsou zcela vystaveny působení okolního prostředí.  
Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 

 
- širší spáry vznikly pravděpodobně 

při sestavování mozaiky 
z jednotlivých dílů 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 1,2 cm 
a z nařezaného plochého skla různých rozměrů (délka hrany řádově jednotky cm). Použité sklo 
je zakalené (prefabrikované kostky) i čiré (dílky z plochého skla), bez bublin. Ploché sklo je 
místy popraskané. Na povrchu skla nebyly zaznamenány známky korozního poškození (platí pro 
pohledovou stranu). Mozaika na pravé straně je ve své pravé části znečištěna neidentifikovanou 
látkou (pravděpodobně se jedná o ptačí exkrement). 

Pojivo mezi kostkami je světle béžové, spíše jemnozrnné. 

 

- detail kombinace prefabrikovaných 
mozaikových kostek a skleněných 
dílků nařezaných z plochého skla 

(toto sklo je místy popraskané) 
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- znečištění mozaiky umístěné 
vpravo od vchodu do budovy 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 49. 

 

   

   

   
 




