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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-05011 

Název/motiv mozaiky  Zlaté pozadí 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  počátek 20. století  

Místo  Smíchovský hřbitov – židovský hřbitov, Praha 5 - Smíchov 

GPS souřadnice  50°3'40.127"N, 14°23'5.456"E 

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

Mozaika je umístěna v nice hrobky. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  1,5 m 

Mozaika je směřována na (SS)  sever 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na hřbitově. V okolí se vyskytuje zeleň. 
Hrobka má místy opadanou omítku, střecha hrobky je narušena zelení. 

Poznámky   

 
 

  Hrobka manželů Josefa a Rosy von Portheim je umístěna v židovské části hřbitova Na 
Malvazinkách. Má podobu otevřené neobarokní kaple, která je ve vnitřním prostoru na zadní 
stěně opatřena štukovým zrcadlem s polokruhovým záklenkem. Ve středu zrcadla je vsazena 
mramorová náhrobní deska se jmény manželů zemřelých v roce 1904. Zbylá plocha zrcadla 
kolem desky je opatřena jednolitou skleněnou mozaikou z pozlacených kostek.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 

 Mozaika je v celé své ploše chráněna střechou a bočními zdmi hrobky. 
Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
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- větvičky a mech vyrůstající ze 
střechy hrobky 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 

- místy chybí mozaikové kostky – 
v řádu jednotek 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze zlacených skleněných kostek o přibližné velikosti 1 cm x 1 cm. Na 
povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Povrch 
kostek je mírně znečištěn prachem. Zlatá vrstva je místy poškozena.  

Pojivo mezi kostkami je šedé.  

 

- poškozená zlatá vrstva na povrchu 
kostek 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   
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