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Název/motiv mozaiky

Geometrický dekor

Autor

návrh ?, realizace ?

Datace
Místo
GPS souřadnice
Rozměry mozaiky, umístění
Výška umístění mozaiky nad zemí
Mozaika je směřována na (SS)
Popis okolí, statika budovy

kolem 1910
Vyšehradský hřbitov, Praha 2 - Vyšehrad; hrob číslo 7hr., oddělení 15-1
50°3'53.292"N, 14°25'2.236"E
výška 0,3 m, šířka 0,15 m
Mozaika je instalována na náhrobku.
cca 0,7 m
západ
Mozaika se nachází na městském hřbitově. V okolí se vyskytuje zeleň.
Hrobka nevykazuje praskliny ani ztrátu materiálu.

Poznámky

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY
Hrobka rodiny Hlaváčkovy je umístěna v prostoru vyšehradského hřbitova. Krycí desky
hrobového místa jsou doplněny kamenným náhrobkem rozděleným do tří částí. Převýšená
střední partie s reliéfem a jménem rodiny je ve spodní části doplněna dekorativním polem
s drobným mozaikovým motivem. Ve stojatě obdélném rámečku je jako ústřední motiv
vyskládán zlatý kříž a ve čtyřech polích, která vymezuje, jej doplňují bílo modré ovály se
zelenými křížky.
Hrobka vznikla zřejmě někdy kolem roku 1910, kdy zde byl pohřben první zemřelý, „pražský
měšťan a majitel realit“ Čeněk Max. Hlaváček.
CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A
SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození
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Mozaika je částečně chráněna lehce přesahující stříškou.
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 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 (platí pro pohledovou stranu). Mozaikový obraz je zašpiněn. Zastoupeny
jsou kostky se zlacením. Zlacení je na jedné kostce poškozeno.
Pojivo mezi kostkami je světle šedé až bílé.

- detail kostky s poškozeným
zlacením

ANALYTICKÝ PRŮZKUM
Optická mikroskopie

- nebyla provedena
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