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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  ZLK-ZL004 

Název/motiv mozaiky  Krajina se stromem 

Autor  návrh Vladislav Vaculka, realizace Ústředí uměleckých řemesel 

Datace  1963 

Místo  multifunkční budova, Dlouhá 162, Zlín 

GPS souřadnice  49°13'32.957"N, 17°40'6.044"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 2,8 m, šířka 2,6 m  

Mozaika je instalována vedle vchodu do budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jih 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v centru města. V okolí se ojediněle vyskytuje zeleň. 
Budova nevykazuje výraznější praskliny či ztrátu materiálu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Skleněná mozaika dotváří parter budovy městského domu čp. 162 na zlínské třídě Tomáše Bati, 

je umístěna v ploše fasády a spodním okrajem sahá k chodníku. Má lehce stojatě obdélný tvar. 
Vznikla podle návrhu Vladislava Vaculky a realizovala ji mozaikářská dílna Ústředí uměleckých 
řemesel v roce 1963. Vznik díla nejspíše souvisel s funkcí sousední budovy, ve které byla na 
nároží prodejna a sídlo podniku Dílo s výstavní galerií.  
Skleněná mozaika je v pravém spodním rohu signována kapitálou V zasazenou do kolečka. 
Kompozice s převážně modrým a zeleným pozadím je výrazně abstrahovaná. Nejspíše 
představuje krajinu se stromem (v růžové a žluté), na kterém jsou usazeni ptáci a v dole pod ním 
plavou ryby. Delikátní barevnost kombinující odstíny modré, tyrkysové a azurové barvy 
s hlavním motivem v růžových, vínových a žlutých tónech se váže k Vaculkovu malířskému dílu 
první poloviny 60. let 20. století. Skvělé provedení díla z barevných smaltů představuje jednu 
z nejlepších interpretací abstrakce v mozaice vůbec.  

 

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
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Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí.  
Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 

Ztráty materiálu v ploše 
- na mozaice byly pozorovány 
vypadané kostky – cca 2 kusy 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o velikost cca 3 cm x 2 cm. Použité sklo 
je zakalené. Výjimečně se vyskytují bubliny. Povrch kostek je znečištěn prachem, exhalacemi 
(převážně ve spodní části) a bílou nátěrovou barvou. Korozní poškození kostek nebylo 
zaznamenáno (platí pro pohledovou stranu). 

Pojivo mezi kostkami je šedobéžové, s viditelnými zrny písku.  

 

- mozaikové kostky ze spodní části 
znečištěné exhalacemi a bílou 

nátěrovou barvou 

 

 
- detail pojiva mezi kostkami 

s viditelnými zrny písku 
 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla realizována 
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