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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-02027 

Název/motiv mozaiky  Zemské polokoule 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  60.-80. léta 20. století 

Místo  obytná budova, Anglická 391/17, Praha 2 - Vinohrady 

GPS souřadnice  50°4'35.597"N, 14°26'1.595"E 

Rozměry mozaiky, umístění  průměr 0,7 m 

Mozaiky jsou umístěny po stranách vchodu do budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  1,6 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihozápad 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaiky se nachází v centru města s frekventovanou dopravou. 
Budova nevykazuje ztrátu stavebního materiálu či praskliny. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Ve venkovním prostoru hlavního vstupu do domu jsou na bočních stěnách zabudovány dvě 

kruhové mozaiky ze štípaného smaltu zasazené do rámů z leštěného černého kamene. Mozaiky 
představují zemské polokoule. Kontinenty tvoří tentýž leštěný černý kámen jako rám. Jejich 
okraje jsou zvýrazněny řadami bílých smaltových kamínků, které přecházejí do světle modrých 
řad a končí v modré ploše moří a oceánů.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaiky jsou zcela chráněny střechou nad vchodem do budovy.  
Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaiky jsou sestaveny ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2 cm x 1 cm. 
Použité sklo je zakalené, ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky 
korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Kostky jsou znečištěny vrstvou prachu a 
nánosy tmavých nečistot. Na mozaice umístěné vlevo je nalepen papírový štítek. Mozaiky jsou 
kombinované s leštěným kamenem a kovem, jsou lemovány kovovým rámem.  

Pojivo mezi kostkami je béžové.  

 

- detail mozaiky znečištěné prachem  

 
- na několika místech jsou mozaiky 

pokryty tmavými nečistotami 
 

 
- detail papírového štítku nalepeného 

na mozaice 
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- skleněné kostky jsou kombinované 
s leštěným kamenem a kovovými 

komponenty 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   
 




