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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 

 

ID  PHA-03012 

Název/motiv mozaiky  Ukřižovaný 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  60.-80. léta 20. století 

Místo  Olšanské hřbitovy, Praha 3 - Žižkov; hřbitov VII, odd. 13c 

GPS souřadnice  50°4'51.080"N, 14°27'52.110"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,04 m, šířka 0,72m 

Mozaika tvoří kříž na hrobě. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 0,3 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihovýchod 

 

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

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Hrob rodiny Soukupovy je vyzdoben kovovým rámem kříže zasazeného do betonem spojeného 

kamenného pahorku. Tento rám je plošně vyzdoben skleněnou mozaikou představující 
Ukřižovaného. Expresivně zpracovaná figura s velkou zlatou svatozáří kontrastuje s tmavě 
vínovým pozadím. V nadhlaví je doplněna christogramem INRI. 

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Jako rizikový faktor pro 
životnost mozaiky lze označit kovovou konstrukci kříže, která je značně zkorodovaná. Zároveň 
není stabilně upevněna v podstavci – výrazný náklon dopředu. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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- zkorodovaná kovová konstrukce 
kříže (pohled na zadní stranu) 

 

 

 
- výrazný náklon kříže dopředu 

 
 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- ojediněle chybí mozaikové kostky 

 

 
   

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2 cm x 3 cm. Použité 
sklo je zakalené. Ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu většiny kostek jsou známky 
korozního poškození – bílá matná odlupující se vrstvička. Povrch kostek je lehce znečištěn 
prachem.  

Pojivo mezi kostkami je béžové a světle šedé, spíše jemnozrnné.  

 

- viditelné korozní poškození 
skleněných kostek – bílá matná 

odlupující se vrstvička 
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ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   
 




