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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-01002 

Název/motiv mozaiky  Obklad pilířů 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  80. léta 20. století (?) 

Místo  vstup do stanice metra Můstek, Vodičkova, Praha 1 – Nové Město 

GPS souřadnice  50°4'55.569"N, 14°25'32.439"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 3,8 m, šířka 0,8 m (cca) 

Mozaika je instalována na třech sloupech na stěně budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0 cm 

Mozaika je směřována na (SS)  jihovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v centru města s frekventovanou dopravou. 
Stavba nevykazuje výraznější praskliny či ztrátu materiálu.  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Vstup do stanice metra Můstek je na čelní straně pilířů, jinak zdobených obkladem z kamenných 

desek, dekorován mozaikou z prefabrikovaných skleněných kostek. Podstatou kompozice, která 
je na všech pilířích shodná, je barevné prolínání vertikálních pásů, jež se směrem od okraje 
dovnitř sloupu zesvětlují (od vínově červené přes červenou, oranžovou, žlutou až po bílou 
barvu).  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 Mozaika je zcela chráněna střechou. Několik kostek je poškozeno montáží hmoždinek a šroubů. 
Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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- poškozené skleněné kostky v místě 
montáže hmoždinek 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- poškozené a chybějící skleněné 

kostky v důsledku umístění šroubu  

 

 
   

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. Některé kostky jsou popraskané 
(pravděpodobně vlivem mechanického působení). Na povrchu kostek nejsou známky korozního 
poškození (platí pro pohledovou stranu). Povrch kostek je značně znečištěn vrstvou prachu. 

Mozaika byla provedena následující technikou – skleněné kostky byly nalepeny na hliníkové 
pláty a dodatečně dospárovány. 

Pojivo mezi kostkami je šedé, spíše jemnozrnné.  

 

- vrstva prachu na mozaice  

 
- viditelné bubliny ve vrstvě lepidla 

mezi sklem a hliníkovým plátem 
 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
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Optická mikroskopie  - nebyla provedena 
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