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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  LBK-SM001 

Název/motiv mozaiky  Madona Vyšehradská 

Autor  návrh dle středověkého deskového obrazu vzniklého kolem roku 1420 ?, realizace ? 

Datace  2. čtvrtina 20. století 

Místo  hřbitov, Vysocká 577, Semily 

GPS souřadnice  50°36'29.026"N, 15°20'0.199"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,37 m, šířka 0,22 m 

Mozaika je instalována na volně stojícím náhrobku. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  1,3 m 

Mozaika je směřována na (SS)  severozápad 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na městském hřbitově. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. 

Náhrobek nenese žádné stopy poškození, např. praskliny. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Náhrobek v podobě sloupkových božích muk vytesaných z žuly zdobí kaplice s vpadlou nikou, 

v níž je umístěna skleněná mozaika. Kompozice s polopostavou korunované Madony držící na 
rukou Ježíška je vytvořena podle obrazu Madony Vyšebrodské, vzniklého kolem roku 1420. 
Figury jsou umístěny na pozadí z okrových kamenů a jsou doplněny světle žlutými svatozářemi. 
Pouze na agrafě spínající Madonin plášť a na koruně se objevují zlatá skla.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 

 Mozaika je částečně chráněna vsazením do kamene ve hloubce cca 10 cm.  

V levém dolním rohu mozaiky byl zaznamenán mech, v horní části mozaiky byly pozorovány 
pavučiny. 
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- mech v levém dolním rohu 
 

 

 
- pavučiny s pavoukem v horní části 

mozaiky 
 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva 
 

 Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o různé velikosti (délka hrany cca 0,2 cm 
až 3 cm). Použité sklo je zakalené, místy se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky 
korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Povrch kostek je mírně znečištěn prachem. 
Zastoupeny jsou kostky se zlacením. Zlatá vrstva je na několika kostkách poškozena. 

Pojivo mezi kostkami je tmavě šedé, spíše jemnozrnné. 

 

- detail zlacených kostek – zlatá 
vrstva je místy poškozena 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 
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