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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  VYS-ZR001 

Název/motiv mozaiky  Krajina 

Autor  návrh Oldřích Vašica a Karla Vašicová, realizace ? 

Datace  1977 

Místo  ZŠ A MŠ, Radostín nad Oslavou 136, Radostín nad Oslavou 

GPS souřadnice  49°27'51.985"N, 15°57'31.992"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 3,5 m, šířka 2,4 m 

Mozaika je instalována na čelní stěně školy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  7 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jih 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na okraji obce. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. 
Budova nevykazuje žádné praskliny či ztrátu stavebního materiálu (nově opraveno a zatepleno).  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Na průčelí základní školy v Radostíně nad Oslavou je v mírně zahloubeném stojatě obdélném 
poli zasazena skleněná mozaika zhotovená podle návrhu Oldřicha a Karly Vašicových. Byla 
realizována v roce 1977 dílnou Ústředí uměleckých řemesel. Stylizovaná krajina představuje 
krvavé slunce zapadající za kopečky a zrcadlící se ve vodě. Abstrahovaný motiv má zvláštní 
efekt, který se mozaikářům podařilo v materiálu dosáhnout tím, že střídali kostky položené 
tradičním způsobem na plocho s kostkami vloženými do maltového lůžka na hranu. Ty potom 
z mozaiky více vystupují a oživují ji. Kompozice je na pravém okraji signovaná VAŠICA OK.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaika je vystavena působení okolního prostředí. Je chráněna pouze zahloubením do stěny 
domu (cca 10 cm, v důsledku zateplení budvy). 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 1,2 
cm. Použité sklo je zakalené i čiré. Na povrchu mozaiky nebyly zaznamenány známky korozního 
poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Jsou zastoupeny kamenné kostky. 

Pojivo mezi kostkami je světle šedé, spíše jemnozrnné. 

 

- kombinace skleněných a 
kamenných mozaikových kostek 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

RTG – fluorescenční analýza  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1977, Praha 1977, s. 262. 

 

   

   

   
 




