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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-05007 

Název/motiv mozaiky  Medailony s christogramy a křížem 

Autor  návrh ?, realizace firma A. Neuhauser, Innsbruck 

Datace  kolem 1885 

Místo  kostel sv. Václava, náměstí 14. října, Praha 5 - Smíchov 

GPS souřadnice  50°4'24.351"N, 14°24'15.877"E 

Rozměry mozaiky, umístění  průměr cca 0,4 m 

Mozaiky jsou instalovány nad vchody do kostela. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 6 m (2 mozaiky se znaky Α a Ω) 

cca 11,5 m (mozaika s motivem kříže) 

Mozaika je směřována na (SS)  západ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaiky se nachází v centru města. Místy se v okolí se vyskytuje zeleň.  

Budova kostela je v dobrém stavu, nevykazuje žádnou ztrátu materiálu či praskliny. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Neorenesanční bazilika sv. Václava na Smíchově vznikla mezi lety 1881-1885 podle návrhu 

Antonína Barvitia. Součástí její náročné výzdoby je v interiéru také mozaika zasazená v apsidě a 
zhotovená dle kartonů Josefa Matyáše Trenkwalda. Byla realizována v innsbrucké mozaikářské 
dílně A. Neuhausera. Tam zřejmě vznikly i drobné mozaikové prvky pláště budovy, jako 
například kruhové terče zasazené do nadpraží vstupů. Jsou umístěny ve vpadlých kruhových 
polích, mají tmavě červený rámeček, zlatou linku a tyrkysové pozadí. Jeden z terčů zdobí zlatý 
rovnoramenný kříž zakončený jetelovými trojlisty, na nichž jsou položeny zelené broušené 
kameny. Další dva medailony nesou zlatý christogram a písmena alfa a omega.  
V roce 2002 byly mozaiky restaurovány. 

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaiky jsou částečně chráněny před působením okolního prostředí plasticky vystupujícími 
architektonickými prvky. 

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. Ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky 
korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Povrch kostek je znečištěn prachem. 
Zastoupeny jsou kostky se zlacením. Zlacení je místy poškozeno. 

Pojivo mezi kostkami není patrné.  

 

- některé mozaikové kostky mají 
poškozenou zlatou vrstvu 

- povrch mozaik je znečištěn vrstvou 
prachu 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   
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