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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  STC-ME001 

Název/motiv mozaiky  Mozaika s monogramem a čtveřice mozaik s motivem holubice, kozy, psa a kohouta 

Autor  návrh Vratislav Mayer, realizace dílna Marie Foersterové 

Datace  1920 

Místo  vesnický statek, Vojkovice – Bukol, mezi č. p. 23 a č. p. 37 

GPS souřadnice  50°18'50.974"N, 14°23'30.161"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,3 m, šířka 0,5 m (ovál s monogramem) 

průměr 0,4 m (kruhové mozaiky s motivy zvířat) 

Mozaika je instalována nad vjezdem do statku. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  4 m (ovál s monogramem) 

3,5 m (kruhové mozaiky s motivy zvířat) 

Mozaika je směřována na (SS)  severovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na okraji vesnické zástavby. V okolí se v hojné míře vyskytuje zeleň. 
Na budově jsou patrné drobné praskliny. Mozaiky jimi nejsou ohroženy. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaiky jsou součástí výzdoby bohatě architektonicky utvářené tříosé vstupní brány vesnického 
statku. V nadpraží vjezdu je přímo do plochy fasády bez odsazení nebo rámečku zasazen 
oválný medailon se stylizovaným svazkem obilných klasů, monogramem FM (?) a datací 1920, 
doplněný drobným srdíčkem. Po stranách situované boční branky pro pěší mají polokruhově 
zaklenuté nadsvětlíky doplněné na rámujících pilastrech kruhovými medailony se stylizovanými 
postavami zvířat (holubice, koza, pes a kohout).   
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CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaiky jsou částečně chráněny lehce přesahující stříškou (cca 30 cm). Jako rizikový faktor pro 
jejich životnost lze do budoucna označit korodující kovové rámy, ve kterých jsou mozaiky 
zasazeny.  

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 

 

- praskliny v omítce v blízkosti 
mozaikového obrazu s motivem 

holubice – mozaika není tímto 
ohrožena 

 

 
- korodující kovový rám, ve kterém je 

zasazena mozaika s monogramem 
(koroze rámů se projevuje u všech 

mozaik ze souboru) 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 

- nebyly zaznamenány  

 

 

 
 

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

Pojivo mezi kostkami je béžové, místy světle šedé, spíše jemnozrnné.  
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- ojediněle se vyskytují na mozaikách 
větší kostky – přibližně 2 cm x 2 cm 
(na snímku mozaika s vyobrazením 

holubice)  

 

 
- detail bublin na povrchu skleněných 

kostek (na snímku mozaika 
s motivem kozy) 

 

 
- místy jsou kostky mechanicky 

poškozené (na snímku mozaika 
s motivem holubice) 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Veronika Vicherková, Novodobá česká mozaika jako výtvarný prostředek a společenský výraz, 
bakalářská práce, FHS UK Praha, 2008, s. 41. 

 

   

   

   
 




