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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-02015 

Název/motiv mozaiky  Dekor stěny s padajícími hvězdami 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  po roce 1908 

Místo  Vyšehradský hřbitov, Praha 2 - Vyšehrad; hrob číslo 45, oddělení 14ark 

GPS souřadnice  50°3'53.934"N, 14°25'1.033"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,5 m, šířka 2,5 m (cca) 

Mozaika je instalována v nice hrobky. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 3 m 

Mozaika je směřována na (SS)  východ 

 

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 
  Výzdoba hrobky rodiny Kheilových v arkádách vyšehradského hřbitova je soustředěna na 

monumentální sochu anděla. Mozaika na zadní stěně vyplňuje pouze lunetu a má ryze 
dekorativní účel. Ve zlatém rámečku je zasazena na světle modrém pozadí kompozice 
znázorňující nejspíše padajících hvězdy. Je složena z tmavě modrých čar přerušovaných bílo 
zlatými hvězdami. V záklenku je doplněna dvouřádkovým zlatým nápisem BLAHOSLAVENÍ 
KTEŘÍŽ V PÁNU UMÍRAJÍ. NECHŤ ODPOČINOU OD PRACÍ SVÝCH, NEBOŤ SKUTKOVÉ 
JEJICH NÁSLEDUJÍ JICH.  
Hrobka vznikla zřejmě někdy kolem roku 1908, kdy zde byl pohřben Karel Petr Kheil, 
národohospodář, rytíř řádu železné koruny, „spisovatel z oboru věd obchodních, místopředseda 
banky SLAVIE.“ 

   

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. 

Pojivo mezi kostkami je hnědé.  
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Bořivoj Nechvátal, Vyšehradský hřbitov, Praha 1991, s. 51. 
Václav Potoček, Vyšehradský hřbitov, Praha 2005, s. 172. 

 

   

   

   

 




