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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-03002 

Název/motiv mozaiky  Slunce 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  konec 20. století 

Místo  Olšanské hřbitovy, Praha 3 - Žižkov 

GPS souřadnice  50°4'48.546"N, 14°28'4.265"E 

Rozměry mozaiky, umístění  průměr kruhové mozaiky 0,24 m; výška trojúhelníkové mozaiky 0,09 m, šířka trojúhelníkové 
mozaiky 0,09 m  

Mozaika je instalována na náhrobku. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 1,5 m 

Mozaika je směřována na (SS)  západ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na hřbitově. V okolí se hojně vyskytuje zeleň.  
Náhrobek je v dobrém stavu, nevykazuje žádnou ztrátu materiálu či praskliny. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Hrob akademického malíře Václava Kováříka (zemřel v roce 1987) a akademického malíře 

Bohdana Obrovského (zemřel v roce 2002) má jednoduchou polokruhově zakončenou stélu, 
která je nahoře vyplněna malým plasticky rámovaným medailonem. Na jeho (mírně vypouklé) 
ploše je na modrém pozadí zasazeno sluníčko ze skleněné mozaiky. Má bílý a oranžový střed a 
červené paprsky. Modrá posloužila také k dekorování cviklů mezi medailonem a okrajem 
nástavce.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 Mozaika je převážně v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Je chráněna 
pouze plasticky vystupujícími architektonickými prvky. 

Na ploše mozaiky byla zaznamenána přítomnost výměšků drobných živočichů. 
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- výměšky drobných živočichů na 
mozaikových kostkách 

 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 

- nebyly zaznamenány 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o různé velikosti (délka hrany přibližně 1 
cm až 3 cm). Použité sklo je zakalené. Místy se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou 
známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu).  

Pojivo mezi kostkami je šedé, jemnozrnné, místy popraskané.  

 

- viditelná prasklina v šedém pojivu 
mezi kostkami 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Miloš Szabo, Pražské hřbitovy, Olšanské hřbitovy V./ 1.díl, Praha 2014, s. 159. 

 

   

   

   
 




