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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-02006 

Název/motiv mozaiky  Ornamentální vlys 

Autor  návrh a realizace Viktor Foerster (?)  

Datace  před rokem 1915 (?) 

Místo  obytný dům, Náplavní 2011/5, Praha 2 - Nové Město 

GPS souřadnice  50°4'35.846"N, 14°24'54.249"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 2,5 m, šířka 3 m (cca) 

Mozaika je instalována na štítu domu. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 20 m 

Mozaika je směřována na (SS)  východ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě. 

Na budově jsou patrné drobné praskliny.  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Šestipodlažní nájemní rohový dům v Náplavní ulici má fasádu zdobenu uměřenou secesní 

ornamentikou. Ve štítu je dekorován skleněnou mozaikou, která doplňuje převážně štukovou 
výzdobu průčelí. Rozprostírá se v mírně vpadlých polích kolem sdruženého okna, které štít 
prolamuje. Nad oknem má podobu ornamentálního vlysu provedeného na bílém pozadí 
v zelené, oranžové a tmavě červené barvě. Střední část je opatřena zlatými vějířovitými útvary 
na fialovém pozadí. Po bocích oken jsou zakomponována ležatě obdélná pole využívající zlatou, 
bílou, světle a tmavě zelenou a tmavě červenou barvu pro komponování geometricky 
stylizovaného dekoru. 
Využité dekorativní prvky (vějířovité motivy) i barevnost mozaiky mají velmi blízkou vazbu k jiné 
fasádní dekoraci – mozaice na průčelí hotelu Arcivévody Štěpána (Hotel Evropa) na 
Václavském náměstí. Tu realizoval podle návrhu Bedřicha Bendelmayera v roce 1905 Viktor 
Foerster. Vzhledem k materiálové podobnosti je pravděpodobné, že dekorace domu v Náplavní 
ulici vznikla ve stejné mozaikářské dílně v přibližně stejném období, nejpozději však do 
Foersterovy smrti v roce 1915.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaika je vystavena působení okolního prostředí, je částečně chráněna pouze lehce 
přesahující stříškou. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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Ztráty materiálu v ploše 
- místy jsou vypadané mozaikové 

kostky  

 

 

 
- mozaika byla v minulosti 

opravována - patrná oblast s jinou 
skladbou kostek 

 

 

 
- mozaika byla v minulosti 

opravována - nahrazení opadané 
části mozaiky stavebním materiálem 

a domalování vzoru 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. Ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky 
korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Povrch kostek je silně znečištěn prachem. 
Zastoupeny jsou kostky se zlacením a stříbřením.  

Pojivo mezi kostkami je béžové.  

 

- povrch mozaiky je znečištěn 
prachem 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 
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