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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  ZLK-UH001 

Název/motiv mozaiky  Matka křesťanské jednoty (Velehradské paládium) 

Autor  návrh a realizace Antonín Klouda 

Datace  1993 

Místo  Stojanovo gymnázium, Nádvoří 1, Velehrad 

GPS souřadnice  49°6'10.156"N, 17°23'40.725"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 2,3 m, šířka 1,9 m  

Mozaika je instalována nad vchodem do budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  12 m 

Mozaika je směřována na (SS)  sever 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na okraji obce. V okolí se vyskytuje zeleň. 
Budova, na které se mozaika nachází, nevykazuje výraznou ztrátu materiálu ani praskliny. 

Poznámky   

 
 

  Na průčelí budovy prelatury v areálu bývalého cisterciáckého kláštera ve Velehradu byla v roce 
1993 osazena mozaika s mariánským zobrazením. Navrhl a realizoval ji Antonín Klouda. 
Předlohou mozaiky je obraz Panny Marie křesťanské jednoty (tzv. Velehradské paládium či 
Matka Unie) od Emanuela Dítěte. Na zlatém pozadí s proplétanými rozvilinami je zobrazena 
Panna Marie Sněžná. 
Mozaika se snaží do specifické techniky převést i tepaný reliéf pozadí – vzniká tak zajímavý 
efekt roztříštěných ploch v okrové, zlaté a žluté barvě, na kterém je položen zbytek kompozice – 
Panna Marie v byzantském hávu a Ježíšek ve zlatém oděvu s červenou knihou v ruce.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
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Ztráty materiálu v ploše 
- místy jsou vypadané jednotlivé 

mozaikové kostky (v řádu jednotek) 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o velikost cca 1,5 cm x 2,5 cm. Použité 
sklo je zakalené. Bubliny se vyskytují minimálně. Na povrchu kostek nejsou známky korozního 
poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kostky se zlacením a 
kamenné kostky (větších rozměrů nežli kostky skleněné). 

Pojivo mezi kostkami je světle šedé.  

 

- kombinace kamenných, skleněných 
a zlacených kostek 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla realizována 

   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Miloslav Pojsl - Václav Hyhlík, Velehrad v památkách osmi staletí, Praha 1997, s. 133. 

 

   

   

   

 




