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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-01014 

Název/motiv mozaiky  Označení budovy 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  1924 (?) 

Místo  hotel Palace, Panská 897/12, Praha 1 – Nové Město 

GPS souřadnice  50°5'2.199"N, 14°25'39.825"E 

Rozměry mozaiky, umístění  2x nápis PALACE (JV, SZ) – výška 0,6 m, šířka 2,3 m 

nápis HOTEL (V) – výška 0,6 m, šířka 1,5 m 

2x nápis PALACE a 1x HOTEL (SV) – výška 0,6 m, šířka 1,5 m (cca) 

Mozaiky jsou umístěny na fasádě hotelu nad prvním patrem (směřující na SV) a nad druhým 
patrem (směřující na JV, V a SZ) 

Výška umístění mozaiky nad zemí  nápisy směřující na SV – 6,5 m (cca) 

nápisy směřující na JV, V a SZ – 9 m (cca) 

Mozaika je směřována na (SS)  jihovýchod (1x ), východ (1x ), severovýchod (3x ), severozápad (1x ) 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v centru města s velmi frekventovanou dopravou.  
Budova má místy popraskanou a opadanou omítku, statika budovy však není výrazně narušena. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Fasáda hotelu Palace, otevřeného veřejnosti v roce 1924, je vyzdobena nápisovými poli se 

skleněnou mozaikou. Opakuje se zde čtyřikrát název hotelu „Palace“ a dvakrát funkce budovy 
„Hotel“. Mozaiky jsou zasazeny pod parapety oken 2. patra. Mají shodné řešení – v úzkém 
zlatém rámečku je okrová klikatice vystřídaná tmavě modrými trojúhelníky. Pozadí je světle 
modré, je v něm vložen další zlatý rámeček a zlatou konturou vymezená, v ploše bílá písmena.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaiky jsou převážně v celé své ploše vystaveny působení okolního prostředí. Shora jsou 
pouze mírně kryté lehce přesahujícími parapety. V okolí mozaik je opadaná omítka, tímto však 
nejsou mozaiky nijak ohroženy. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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- v blízkosti mozaiky opadává omítka 
– mozaikové obrazy nejsou tímto 

nijak ohroženy 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 

- nebyly zaznamenány 

 

- mozaika byla v minulosti 
opravována (rok 1989, restauroval 
František Tesař) – viditelné oblasti  

s rozdílnou velikostí kostek 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 1 cm. 
Použité sklo je zakalené. Místy se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky 
korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kostky se 
zlacením. 
Pojivo mezi kostkami je šedobéžové.  

 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  http://www.palacehotel.cz/historie.htm 

   

   

   
 




