ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE
ID
Název/motiv mozaiky
Autor
Datace
Místo
GPS souřadnice
Rozměry mozaiky, umístění
Výška umístění mozaiky nad zemí
Mozaika je směřována na (SS)
Popis okolí, statika budovy

PHA-02004
Nápis
návrh ?, realizace ?
přelom 19. a 20. století
brána, Karlovo náměstí 502/40, Praha 2 - Nové Město
50°4'24.088"N, 14°25'7.098"E
výška 0,5 m, šířka 2 m (cca)
Mozaika je instalována nad průjezdem branou.
cca 3 m
sever
Mozaika se nachází v centru města. V okolí je přítomna zeleň.
Na bráně dochází lokálně k odpadávání omítky.

Poznámky

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY
Barokní kamenný portál při čp. 502 na Karlově náměstí vede do zahrady, která patřila kostelu
sv. Jana na Skalce. Ke svatojánskému patrociniu odkazuje reliéf v nadpraží portálu i skleněná
mozaika, ze které je vyskládán nápis. Ve stlačeném segmentovém záklenku jsou zasazena
zlatou mozaikou vykládaná písmena tvořící text AEDES IOANIS S. NEPOMUCENI. Nápis
doplnil portál snad na konci 19. či na počátku 20. století.
CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A
SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození

Mozaika je před působením okolního prostředí chráněna pouze plasticky vystupujícími
architektonickými prvky.
Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

- opadaná omítka v blízkosti mozaiky
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Ztráty materiálu v ploše
- nebyly zaznamenány

Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena ze zlacených skleněných kostek o přibližné velikosti 1 cm x 1 cm. Na
povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou
stranu).
Pojivo mezi kostkami je béžové, spíše jemnozrnné.

ANALYTICKÝ PRŮZKUM
Optická mikroskopie

- nebyla provedena
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