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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-04001 

Název/motiv mozaiky  Senoseč 

Autor  podle kompozice Červen Josefa Mánese, realizace dílna Jana Tumpacha 

Datace  počátek 30. let 20. století  

Místo  rodinná vila, Na Jezerce 1339/43, Praha 4 - Nusle 

GPS souřadnice  50°3'33.275"N, 14°26'43.218"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1 m, šířka 1,2 m (cca) 

Mozaika je instalována na stěně budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 4 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské vilové čtvrti. V okolí se vyskytuje zeleň. 
Na budově nejsou patrné praskliny či jiná ztráta stavebního materiálu.  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Na průčelí vily je na stěně terasy nad hlavním vstupem do domu ve štukovém rámu zasazena 

ležatě obdélná kompozice s výjevem senoseče. Na počátku 30. let 20. století ji vytvořil ji 
mozaikářský ateliér Jana Tumpacha, na motivy kompozice Josefa Mánese uplatněné jako 
symbol měsíce června na pražském orloji. Změnilo se tu však zasazení postav (jsou dále od 
sebe) i barevnost jednotlivých částí. 
 V šedém rámu rámečku je zasazen figurální výjev situovaný do otevřené krajiny tvořené 
zelenou loukou, kopcovitým obzorem a modrým nebem s oblaky. Bosý muž v klobouku, velké 
bílé košili, zelené vestě a kalhotách končících pod koleny seče rozkvetlou louku. Vlevo mu 
pomáhá žena v červené sukni, bílé haleně a modrém šátku, která hrabe trávu na kupu.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 

 Mozaika je částečně chráněna přesahující střechou a zákrytem vystupující částí budovy.  
Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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Ztráty materiálu v ploše 
- ojediněle chybí mozaikové kostky  

 

 

 
 

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 ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kostky se 
zlacením.  

Pojivo mezi kostkami je šedé. 

 

- na povrchu kostek jsou bubliny  

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   
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