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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  ULK-CV005 

Název/motiv mozaiky  Mozaiky s motivy motýlů a ptáků 

Autor  návrh Jan Hána, realizace n. p. Železnobrodské sklo (?) 

Datace  1978 

Místo  MŠ Sluníčko, Lesní 545, Klášterec nad Ohří 

GPS souřadnice  50°23'34.965"N, 13°11'10.194"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,4 m, šířka 5 m (všechny panely dohromady) 

Mozaiky jsou instalovány na boční stěně školky. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  5,5 m 

Mozaika je směřována na (SS)  severovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaiky se nachází na městském sídlišti. V okolí se vyskytuje zeleň. 

Budova, na které jsou mozaikové panely umístěny, nevykazuje žádné praskliny či ztrátu 
stavebního materiálu (nově opraveno a zatepleno).  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaika provedená dle návrhu Jana Hány v roce 1978 je osazena na boční fasádě mateřské 
školy. Tvoří ji tři vpadlá pole – boční jsou užší stojatě obdélná, střední je téměř čtvercové. Nesou 
výjevy kombinující na fialovém pozadí modré obrysy stromů doplněné ve světle zelených 
korunách motivy motýlů (v bočních polích) a ptáků (ve středním poli).  

 
 

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaiky jsou zcela vystaveny působení okolního prostředí. Pouze po obvodu jsou chráněny 
mírným zahloubením do zateplené stěny (cca 10 cm). 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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Ztráty materiálu v ploše 
- na panelu vpravo jsou vypadané 

jednotlivé kostky (cca 5 ks) 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaiky jsou sestaveny z prefabrikovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 1,2 
cm. Použité sklo je čiré i zakalené, bez bublin. Na povrchu skla nebyly zaznamenány známky 
korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu).  

Pojivo mezi kostkami je světle šedé až bílé, spíše jemnozrnné. 

 

- pojivo mezi kostkami je světle šedé 
až bílé barvy 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978, Praha 1978, s. 85.  

 

   

   

   

 




