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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-02010 

Název/motiv mozaiky  Dekorativní stěna hrobky Josefíny Brdlíkové 

Autor  návrh ?, realizace ? (portrétní busta od Čeňka Vosmíka) 

Datace  portrétní busta Čeňka Vosmíka z roku 1908, dekor hrobky po roce 1910 

Místo  Vyšehradský hřbitov, Praha 2 - Vyšehrad; hrob číslo 32, oddělení 14ark 

GPS souřadnice  50°3'53.968"N, 14°25'2.913"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,9 m, šířka 2,3 m (cca) 

Mozaika je instalována v nice hrobky. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 1,9 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jih 

 

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

Stavba nevykazuje praskliny ani ztrátu materiálu. 

Poznámky  Tato mozaika patří do celku 16 mozaik zdobících niky hrobek po obvodu hřbitova. 

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Hrob Josefiny Brdlíkové je umístěn v arkádách vyšehradského hřbitova. V lunetě je opatřen 

dekorativní mozaikou ve světle modré barvě se zlacenými detaily. Mozaika je rozdělena 
tmavými vertikálními pásky do svislých pruhů, v nichž jsou svisle umístěny zlaté vlnovky. Ve 
vrcholu lunety je na tmavě červeném pozadí zasazen zelený kříž a v sousedních polích jej 
rámuje vegetabilní dekor. U paty kompozice je na rudém pozadí zlatým písmem vysázen text: 
Světlo ať jim věčně svítí.  
Hudební skladatelka, básnířka a překladatelka Josefina Brdlíková zemřela v roce 1910. Zřejmě 
brzy po tomto datu vznikl také její náhrobek včetně dekorativního mozaikového obkladu. Jeho 
hlavní výzdobou je skladatelčina busta z roku 1908 zpracovaná sochařem Čeňkem Vosmíkem.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 

 Mozaika je v celé své ploše chráněna podloubím. 
Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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Ztráty materiálu v ploše 

- viditelné spáry mezi kostkami; 
vypadané kostky 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 s množstvím bublin. Na povrchu kostek nejsou známky korozního 
poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kostky se zlacením. 
Pojivo mezi kostkami je šedé.  

 

 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Václav Potoček, Vyšehradský hřbitov, Praha 2005, s. 171.  
http://www.socharstvi.info/realizace/portretni-bysta-josefiny-brdlikove/ 

 

   

   

   
 




