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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-02005 

Název/motiv mozaiky  Kristus Dobrý pastýř 

Autor  návrh ?, realizace firma A. Neuhauser, Innsbruck (?) 

Datace  1904 

Místo  Diagnostický ústav pro mládež, Lublaňská 1724/33, Praha 2 – Nové Město 

GPS souřadnice  50°4'20.850"N, 14°25'55.247"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,9 m, šířka 1,6 m 

Mozaika je instalována nad vchodem. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  2,6 m 

Mozaika je směřována na (SS)  východ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v centru města. V okolí se částečně vyskytuje zeleň. 
Na budově nejsou patrné praskliny či jiná ztráta stavebního materiálu.  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Průčelí neorenesanční budovy z počátku 20. století zdobí mozaika Krista Dobrého pastýře 

zasazená do mírně vpadlého polokruhově zakončeného pole tympanonu nad vstupními dveřmi. 
Luneta má černou borduru a tyrkysově modré pozadí, na kterém je zakomponována 
polopostava Krista se zlatou svatozáří, oděného v bílém rouchu s červeným pláštěm. V pravé 
ruce drží pastýřskou hůl a levou si přidržuje na rameni beránka.  Výzdoba souvisí s využitím 
objektu jako sídla Vychovatelny u Dobrého pastýře, dnešního Diagnostického ústavu, který se 
do domu přestěhoval v roce 1904. 

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 
 

 Mozaika je zcela chráněna skleněnou tabulí.  
Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány  

 

 

 
 

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 šedohnědé.  
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   
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