ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE
ID
Název/motiv mozaiky
Autor
Datace
Místo
GPS souřadnice
Rozměry mozaiky, umístění

ZLK-VS002
Slunce, voda, vzduch
návrh Ludvík Majer, realizace Ústředí uměleckých řemesel
1988
penzion v rekreačním areálu, Hutisko-Solanec 620, Hutisko-Solanec - Solanec pod Soláněm
49°25'41.863"N, 18°13'28.880"E
výška 2,1 m, šířka 2,9 m
Mozaika je instalována na stěně budovy.

Výška umístění mozaiky nad zemí

5,8 m

Mozaika je směřována na (SS)

sever

Popis okolí, statika budovy

Mozaika se nachází v odlehlé okrajové části obce. V okolí se vyskytuje zeleň v hojné míře.
Budova, na které se mozaika nachází, nevykazuje výraznější ztrátu materiálu ani praskliny.

Poznámky

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY
Medailon osazený v kovovém rámu na fasádě penzionu v Hutisku byl realizován mozaikářskou
dílnou Ústředí uměleckých řemesel v roce 1988. Vznikl podle návrhu místního rodáka malíře
Ludvíka Majera, jehož signaturu LM najdeme na pravém spodním okraji mozaiky.
Kompozice nazvaná Slunce, voda, vzduch je vytvořena ve velmi pestré škále barev. Představuje
abstrahovanou krajinu, z níž poznáváme jako konkrétní prvky jen žluté zářící slunce, dekorativní
modré vlny vody a zelené plochy kopců a luk přerušené jen dvěma drobnými stavbami lidové
architektury.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A
SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození

Projekt MK DF12P01OVV017

Mozaiky je vystavena působení okolního prostředí, pouze shora je mírně krytá přesahující
střechou. Mozaika je zasazena v kovovém rámu, který mírně koroduje.
Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

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

- kovový rám po obvodu mozaiky
koroduje

Ztráty materiálu v ploše
- z mozaiky jsou vypadané jednotlivé
kostky (v řádu jednotek)

Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o velikosti cca 3 cm x 2 cm. Použité sklo
je zakalené. Ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu není patrné korozní poškození ani
znečištění (platí pro pohledovou stranu).
Pojivo mezi kostkami je šedé.

ANALYTICKÝ PRŮZKUM
Optická mikroskopie

- nebyla provedena
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