
 
 

 
 
 

Projekt MK DF12P01OVV017  Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování - konzervování  
středověkého a archeologického skla 

 

 

 
 
 

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  ULK-TP001 

Název/motiv mozaiky  Pohádky – pět panelů s mozaikovou výzdobou 

Autor  návrh Miroslav Houra, realizace ? 

Datace  80. léta 20. století 

Místo  ZŠ Edisovova, Edisonova 1732, Teplice - Trnovany 

GPS souřadnice  50°39'16.293"N, 13°50'31.232"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,9 m, šířka 2,2 m 

Mozaika je instalována na volně stojících betonových prvcích před školou. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0,4 m 

Mozaika je směřována na (SS)  všemi směry 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaiky se nachází na městském sídlišti. V okolí se vyskytuje zeleň. 
Panely, na kterých jsou mozaiky umístěny, jsou v dobrém stavu. Nevykazují žádné výrazné 
praskliny, ani ztrátu stavebního materiálu.  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Betonové stély ve tvaru stylizovaných lidských postav s rozpřaženýma rukama jsou osazeny 

v kruhu před budovou mateřské školy. Vznikly v době výstavby školy v 80. letech 20. století 
podle návrhů Miroslava Houry. Jsou barevně odlišeny povrchovým nátěrem a v ploše zdobeny 
skleněnou mozaikou s pohádkovými motivy. Každá stéla má jiné barevné spektrum. Kompozice 
jsou vždy rozděleny do několika výjevů. Zvlášť jsou vyobrazeny ženské hlavy s dlouhými vlasy a 
velkýma očima a velké ruce (typické pro komponování Hourových postav). V centrální části stél 
jsou nad sebou situovány dva figurální výjevy s pohádkovými postavami – v zeleném tónu jelen 
a Smolíček mezi jezinkami v lese, v modrém princ se Sněhurkou a sedmi trpaslíky, ve vínově 
červeném s růžovými prvky princezna s drakem, v obdobné barevnosti s velkým žlutým sluncem 
Popelka přebírající hrách, nebo Dlouhý, Široký a Bystrozraký ve žluté a světle zelené. 

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra  Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. 
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zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

Na plochách mozaik byly pozorovány lišejníky. 

Nelze vyloučit, že poškození a ztráta některých kostek, byla způsobena vandaly. 
 

- lišejníky na povrchu mozaik  

 
- ztráta a poškození některých kostek 

bylo způsobeno pravděpodobně 
vandaly 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- z mozaik jsou vypadané kostky jak 

jednotlivě, tak ve větších plochách 
(viz výše) 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 3,5 cm x 2,5 cm. 
Použité sklo je zakalené. Na povrchu kostek se vyskytují bubliny. Skleněné kostky s místy drolí 
ve vrstvách. Kostky jsou na několika místech pomalovány fixou či křídou. Dále jsou mozaikové 
kostky po obvodu panelů často znečištěny nátěrovou barvou. 

Pojivo mezi kostkami je šedé, s viditelnými zrny písku. 
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- na povrchu kostek jsou bubliny  

 
- detail kostek drolících se ve 

vrstvách 
  

 
- na mozaikových panelech je velké 
množství kostek pomalováno fixou 

 

 
- kostky pomalované křídou  
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- mozaikové kostky po obvodu 
panelů jsou znečištěny nátěrovou 

barvou 

 

 
   

 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   

 




