ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE
ID
Název/motiv mozaiky
Autor
Datace
Místo
GPS souřadnice
Rozměry mozaiky, umístění
Výška umístění mozaiky nad zemí
Mozaika je směřována na (SS)
Popis okolí, statika budovy
Poznámky

PHA-02008
Dekor hrobky Antonína Dvořáka
návrh Ladislav Šaloun, realizace ?
1913-1914
Vyšehradský hřbitov, Praha 2 - Vyšehrad; hrob číslo 35, oddělení 14ark
50°3'54.036"N, 14°25'2.025"E
průměr kruhové mozaiky cca 0,3 m
Mozaika je instalována v nice hrobky.
cca 0,5 m
jih
Mozaika se nachází na městském hřbitově. V okolí se vyskytuje zeleň.
Stavba nevykazuje praskliny ani ztrátu materiálu.
Tato mozaika patří do celku 16 mozaik zdobících niky hrobek po obvodu hřbitova.

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY
Náhrobek skladatele Antonína Dvořáka, který zemřel v roce 1904, s téměř desetiletým
odstupem od jeho smrti navrhl sochař Ladislav Šaloun (signatura v pravém horním rohu soklu)
jako „monumentální dekorativní celek“. V prachatickém dioritu jej zřejmě provedla kamenická
firma Ludvíka Šaldy. Náhrobek je umístěn v severozápadních arkádách Vyšehradského
hřbitova. Má podobu kamenné stély, na které je osazena bronzová busta zemřelého a kamenem
je obložena i zadní strana arkády s reliéfem harfy a smuteční vrby. Některé zdobné detaily jsou
akcentovány zlacenými kostkami skleněné mozaiky (křížový nimbus u paty stély na zlaté struny
harfy na stěně arkády).
CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A
SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození
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Mozaika je v celé své ploše chráněna podloubím.
Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování - konzervování
středověkého a archeologického skla

Ztráty materiálu v ploše
- nebyly zaznamenány

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 ani znečištění (platí pro pohledovou
stranu).
Pojivo mezi kostkami je šedé.

ANALYTICKÝ PRŮZKUM
Optická mikroskopie

- nebyla provedena
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