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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  ZLK-UH003 

Název/motiv mozaiky  Panna Marie Hostýnská 

Autor  návrh a realizace Vitrail Servis  

Datace  2004  

Místo  kostel Ježíše Krista Krále, vedle Prakšice 184, Prakšice 

GPS souřadnice  49°4'0.511"N, 17°38'17.806"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 3 m, šířka 2 m 

Mozaika je instalována nad vchodem do kostela. 

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 v hojné míře vyskytuje zeleň. 
Na kostele nebyly pozorovány žádné praskliny či ztráta stavebního materiálu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  V roce 2004 bylo průčelí kostela Ježíše Krista Krále v Prakšicích osazeno mozaikou zhotovenou 

firmou Vitrail Servis. Je umístěna na věži nad korunní římsou vstupní předsíně v ose nad 
hlavním vstupem. Kompozice představuje ustálený typ zobrazení korunované Panny Marie 
Hostýnské s Ježíškem, který drží v ruce blesky. Panna Marie v červeném šatu s modrým 
pláštěm stojí na půlměsíci a je zasazena do paprsčité aureoly v oblacích. Ve spodní části 
kompozice je umístěn průhled do krajiny s pohledy na dva kostely – poutní chrám na Hostýně 
vlevo a kostel v Prakšicích vpravo. Spodní okraj doplňuje nápis v kapitálách: VDĚČNÍ FARNÍCI 
SVÉ KRÁLOVNĚ L. P. 2004.  

   

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. 
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Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 1,2 cm x 1,5 cm. Použité 
sklo je čiré, bez většího počtu bublin či jiných nehomogenit. Na povrchu kostek nejsou známky 
korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu).  

Mozaika byla provedena následující technikou – skleněné kostky byly nalepeny na hliníkové 
pláty a poté přetmeleny. Tyto pláty byly následně uchyceny do zdi vruty. 

Pojivo mezi kostkami je šedé. 

 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

Zkouška chemické odolnosti  - nebyla provedena 

RTG – fluorescenční analýza  - nebyla provedena 
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