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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-02011 

Název/motiv mozaiky  Nástavec s křížem, alfou a omegou 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  konec 19. století 

Místo  Vyšehradský hřbitov, Praha 2 - Vyšehrad; hrob číslo 13, oddělení 14ark 

GPS souřadnice  50°3'53.735"N, 14°25'6.600"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,25 m, šířka 0,65 m (cca) - měřeny všechny tři části dohromady 

Mozaika je instalována v nice hrobky. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 2,70 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 
  Mramorový náhrobek v centru západních arkád vyšehradského hřbitova působí především 

sochařskou výzdobou Antonína Poppa. Sousoší představuje Janu a Elzinku z Ungrů, které zde 
byly pohřbeny v letech 1898, resp. 1897. Nad zadním panelem hrobky se zvedá polokruhový 
nástavec, na němž je zasazena drobnější dekorativní mozaika. V centru je v kameni vytesaný 
profilovaný kruhový medailon, který vyplňuje mozaikový kříž kombinující zelený rámeček se 
zlatým pozadím, hnědými konturami a bílou plochou rovnoramenného kříže vyplněného 
uprostřed jednoduchým motivem květiny. Zbytek nástavce je po stranách vyplněn shodně 
zpracovanými mozaikami s písmeny alfa a omega. 

   

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 
- 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. Místy se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky 
korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kostky se 
zlacením. Na některých kostkách je zlacení poškozeno. 

Pojivo mezi kostkami je šedé.  

 

- kostky s poškozeným zlacením  

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

Zkouška chemické odolnosti  - nebyla provedena 

RTG – fluorescenční analýza  - nebyla provedena 

   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Bořivoj Nechvátal, Vyšehrad, Praha 1976, s. 198. 
Václav Potoček, Vyšehradský hřbitov, Praha 2005, s. 57. 

 

   

   

   
 




