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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-01020 

Název/motiv mozaiky  secesní dekorativní pole 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  1908 

Místo  Administrativní budova, Provaznická 390/4, Praha 1 – Staré Město 

GPS souřadnice  50°5'5.270"N, 14°25'24.989"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,3 m, šířka 0,5 m 

Mozaiky jsou umístěny na fasádě mezi okny domu. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 3 m 

Mozaika je směřována na (SS)  severozápad 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaiky se nachází v centru města. 

Místy je popraskaná omítka (mozaiky nejsou tímto ohroženy). 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  V roce 1906 navrhl architekt Josef Zasche pro Pensijní ústav úředníků Vídeňské bankovní 

jednoty objekt na rozměrné parcele mezi Provaznickou ulicí a třídou Na Příkopě. Stavba, 
dokončená v roce 1908, byla realizována ve stylu ohlašujícím pozdní geometrickou fázi secese 
v klasicizující novoempírové variantě. Fasáda směřující k Příkopům byla pojednána honosněji, 
doprovodila ji figurální výzdoba z bronzu a pískovce. Průčelí do Provaznické ulice bylo naproti 
tomu rozděleno pouze jednoduchým dekorativním systémem tvořeným lizénami ozdobenými 
dole mozaikovými ornamenty. Osm ležatě obdélných vpadlých polí se shodným motivem a ve 
shodném provedení je umístěno v přízemí mezi okny. V technice skleněné mozaiky jsou zde 
provedeny propletené geometrizované ornamenty kombinující dva odstíny zelené, tmavě 
modrou a zlatou barvu.  Mozaiky byly v roce 2004 restaurovány.  
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CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaiky jsou zcela vystaveny působení okolního prostředí.  
Na povrchu mozaik byly zaznamenány pavučiny. 

 

- omítka v blízkosti mozaik je místy 
popraskaná, mozaiky nejsou tímto 

ohroženy 

 

 
- pavučiny na povrchu mozaiky  

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 
- první mozaika zleva má zcela jasně 
jinou barevnost, nežli zbylé mozaiky 

 

 
 

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, hojně se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky 
korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Povrch kostek je znečištěný prachem a 
exhalacemi. Místy je poškrábán. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. 
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Pojivo mezi kostkami je světle šedé, jemnozrnné.  

 

- na povrchu kostek je patrné velké 
množství bublin 

 

 
- povrch skleněných kostek je místy 
poškrábán; pojivo mezi kostkami je 

světle šedé, jemnozrnné 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 
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