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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  ZLK-VS004 

Název/motiv mozaiky  Panna Marie Hostýnská 

Autor  návrh a realizace Vitrail Servis 

Datace  2003 

Místo  kaple Nanebevzetí Panny Marie, Hrachovec 7, Valašské Meziříčí – Hrachovec  

GPS souřadnice  49°27'51.322"N, 17°59'59.796"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 3 m, šířka 2 m  

Mozaika je instalována na slepé stěně kostela. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  2,1 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihozápad 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v malé obci. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. 
Kostel, na kterém se mozaika nachází, nevykazuje výraznější ztrátu materiálu ani praskliny. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Drobná moderní architektura kaple Nanebevzetí Panny Marie byla vysvěcena v roce 1993, o 
deset let později byla její fasáda doplněna mozaikou navrženou a realizovanou firmou Vitrail 
Servis. Stojatě obdélný panel s kompozicí Panny Marie je bez rámečku připevněn přímo 
k fasádě na tvrdou strukturovanou omítku. Panna Marie je vyobrazena v tradičním oděvu 
s modrým pláštěm, červeným šatem a bílou rouškou stojící na zlatém půlměsíci. Na levém lokti 
přidržuje Ježíška v bílém odění, který drží svazek blesků. Oba mají na hlavách zlaté koruny a 
kolem hlavy Panny Marie je ještě umístěna svatozář složená z hvězd. Vlevo na pozadí vystupuje 
kopec s poutním kostelem na Hostýně.  

 

 

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 

 Mozaiky je 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 převážně 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 dodatečně dospárovány.  

Pojivo mezi kostkami je šedé.  

 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   
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