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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  KVK-SO001 

Název/motiv mozaiky  Kristus král a luneta s křesťanskými symboly 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  1904 

Místo  kostel sv. Tomáše, nábřeží Petra Bezruče 501/7, Sokolov 

GPS souřadnice  50°10'53.226"N, 12°38'37.066"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,7 m, šířka 1,5 m (cca) – luneta 

výška 1,7 m, šířka 1,5 m (cca) – Žehnající Kristus 

Mozaiky jsou instalovány nad vchodem (luneta) a na průčelí kostela (Kristus). 

Výška umístění mozaiky nad zemí  3 m – luneta 

cca 10 m – Žehnající Kristus 

Mozaika je směřována na (SS)  severozápad 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaiky se nachází v městské zástavbě.  

V horní části kostela dochází ke ztrátě stavebního materiálu – opadávání omítky, drobné 
praskliny. Statika budovy není výrazně ohrožena. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Evangelický kostel v Sokolově byl pod názvem Evangelische Christuskirche postaven mezi lety 

1903-1904. Jednoduchou, v podstatě secesní stavbu ozdobily neorománské prvky a do jejího 
průčelí byly zakomponovány dvě skleněné mozaiky. 
Ve štítu lodi je v mírně vpadlé nice zasazena mozaika Krista krále. Stojatě obdélné pole 
s polokruhovým záklenkem vyplňuje na zlatém pozadí zakomponovaná polopostava Ježíše, 
který je oděn do červeného roucha a modrého pláště. Pravou rukou žehná a levou drží knihu 
s náročnou vazbou zdobenou symbolem kříže. Druhá kompozice v nadpraží hlavního vstupu je 
pouze symbolická – polokruhově zaklenutý tympanon rámuje tmavě červený a zlatý pásek. 
Plochu vyplňuje zelené pozadí, na kterém je položen zlatým páskem rámovaný modrý medailon 
zdobený ve středu pětilistou bílou růží, na které je položeno planoucí srdce zdobené symbolem 
kříže.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 

 Mozaika ve tvaru lunety je v celé své ploše chráněna plasticky vystupujícím portálem. Mozaika 
s Kristem je částečně chráněna plasticky vystupujícími architektonickými prvky. Ztráta 
stavebního materiálu v okolí mozaikový obraz neohrožuje. 

V okolí mozaiky ve tvaru lunety byly pozorovány pavučiny. 
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- ztráta stavebního materiálu 
mozaiku neohrožuje 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- ojediněle jsou vypadané mozaikové 

kostky – cca 7 kusů (mozaika ve 
tvaru lunety) 

 

 

 
- místy jsou vypadané jednotlivé 
kostky (mozaika s vyobrazením 

Krista) 

 

 

 
 

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, se značným počtem bublin. Na povrchu kostek nejsou známky 
korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Mozaikový obraz je místy znečištěn 
exhalacemi. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. Zlacení je na několika místech poškozeno. 

Pojivo mezi kostkami je šedé.  

 

- bubliny na povrchu skleněných 
kostek, ve spárách je patrné šedé 

pojivo (luneta) 
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- poškozené zlacení (mozaika s 
vyobrazením Krista) 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Jan Rund, Proměny města Sokolov, Sokolov 2007, s. 125-126, 180.  

 

   

   

   

 




