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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  JHC-CK001 

Název/motiv mozaiky  Pieta 

Autor  návrh a realizace Viktor Foerster 

Datace  1906 (?) 

Místo  kaple sv. Anny v cisterciáckém klášteře, Klášter 136, Vyšší Brod 

GPS souřadnice  48°37'14.673"N, 14°18'26.072"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,3 m, šířka 1,7 m 

Mozaika je umístěna nad vchodem do kaple. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  3,5 m 

Mozaika je směřována na (SS)  západ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v areálu kláštera. V okolí se hojně nachází zeleň.  
Budova vykazuje v blízkosti mozaiky lokálně ztrátu omítky. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  V tympanonu kaple sv. Anny, která je součástí areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, 

byla zasazena mozaika s tématem Piety. Představuje Pannu Marii v červeném oděvu, modrém 
plášti a zelené roušce, jak sedí pod křížem s mrtvým tělem svého syna. Jeho hlavu má na 
kolenou, ale nepřidržuje ji – ruce má rozevřené v gestu modlitby. Pozadí scény má barevnost 
přecházející ze zelené do tmavě fialové. Na pozadí jsou také zakomponována fialová mračna.  
Jak můžeme soudit z publikované poznámky, že autor jel do Vyššího Brodu, kde se pokusil 
„osadit svou Pietu“, je mozaika nejspíše dílem Viktora Foerstera z roku 1906.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 Mozaika je částečně chráněna po obvodu zasazením do stěny budovy (hloubka cca 15 cm) a 
svým umístěním v zákrytu budov kláštera. 

Na ploše mozaiky byly zaznamenány lišejníky a pavučiny. 
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- detail biologického poškození 
mozaiky – mechy a lišejníky 

 

 
- pavučina v levé části mozaikového 

obrazu 
 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- místy chybí jednotlivé skleněné 

kostky (v řádu jednotek) 

 

 
- ve spodní části mozaikového 

obrazu jsou patrné širší spáry mezi 
kostkami – vznik pravděpodobně při 

sesazování obrazu 

 

 
 

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. Místy se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek jsou patrné hnědozelené 
skvrny. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. 

Pojivo mezi kostkami je béžové, s viditelnými zrny písku.  
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- hnědozelené skvrny na skleněných 
kostkách 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Miroslav Kudrna, Umění cestou k nejvyššímu poslání aneb Výtvarné dílo Viktora Foerstera 
(1867-1915), Jihlava 2012, s. 4. 
 

 

   

   

   
 




