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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  ZLK-ZL002 

Název/motiv mozaiky  Hlava Panny Marie 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  po roce 1996 

Místo  kostel sv. Rocha, Slopné 

GPS souřadnice  49°9'18.130"N, 17°51'3.260"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1 m, šířka 0,65 m  

Mozaika je instalována na boční zdi kostela. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  4 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihozápad 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází ve vesnické zástavbě. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. 
Kostel, na kterém se mozaika nachází, nevykazuje výraznou ztrátu materiálu ani praskliny. 

Poznámky  Tato mozaika je doplněna dalším mozaikovým obrazem nad vchodem do kostela (Panna Marie 
Hostýnská). 

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Drobné mozaikové kompozice ze štípaných smaltových kostek byly zřejmě osazeny do vnější 

fasády kostela sv. Rocha po dokončení jeho rekonstrukce v roce 1996. Mozaika Panny Marie 
Hostýnské v tradiční podobě milostné sochy doplněné Ježíškem, který svírá v levé ruce svazek 
blesků, je situována v nice nad hlavním vchodem. Drobná kompozice hlavy Panny Marie 
zahalené modrou rouškou je potom osazena v blízkosti bočního vchodu.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 

 Mozaika je vystavena působení okolního prostředí. Pouze po obvodu je chráněna zahloubením 
do zdi (cca 15 cm). 

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

 

 

 
 

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, několik kostek ze z čirého skla. Místy se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek 
nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu).  

Pojivo mezi kostkami je světle šedé, jemnozrnné.  

 

- v mozaice je použito několik kostek 
z čirého skla 

-pojivo mezi kostkami je světle šedé, 
jemnozrnné 

 

 
ANALYTICKÝ PRŮZKUM 

 

Optická mikroskopie  - nebyla realizována 
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