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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-07002 

Název/motiv mozaiky  Panna Marie s Ježíškem v oblacích 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  1906 

Místo  obytný dům, Nad Štolou 950/12, Praha 7 - Holešovice 

GPS souřadnice  50°5'56.205"N, 14°25'20.943"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,8 m, šířka 2,8 m (cca) 

Mozaika je instalována na průčelí domu. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 16 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihozápad 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě, v okolí je frekventovaná automobilová doprava.  
Budova nevykazuje výraznější praskliny či ztrátu materiálu.  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Kompozice Panny Marie dotváří průčelí činžovního domu v ulici Nad Štolou. Je osazena 

v nástavci nad střední částí fasády v nepravidelně tvarované lunetě vymezené štukovým 
dekorem. Na tyrkysovém pozadí jsou zakomponována oblaka v odstínech okru, šedé a hnědé 
barvy. Na nich sedí Panna Marie v červeném šatu a šedém plášti a přidržuje na klíně stojícího 
Ježíška, který drží palmovou ratolest. Vlevo kompozici osvětlují sluneční paprsky a po obou 
bocích jsou zakomponovány andílčí figurky nebo okřídlené hlavičky.  
Čtyřpatrový dům s šestiosou novobarokní fasádou projektoval v roce 1906 Antonín Zámek. Ze 
stejné doby pochází i mozaikový dekor jeho průčelí. 

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaika je v celé své ploše převážně vystavena působení okolního prostředí, pouze svrchu je 
chráněna lehce přesahující stříškou. 

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

Pojivo mezi kostkami je šedohnědé.  

 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Pavel Vlček, čp. 950/VII, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, A/L, 
Praha 2012, s. 492. 

 

   

   

   

 




