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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-03013 

Název/motiv mozaiky  Kříž 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  60.-80. léta 20. století 

Místo  Vinohradský hřbitov, Praha 3 - Vinohrady; odd. 17 

GPS souřadnice  50°4'37.591"N, 14°28'55.529"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,5 m, šířka 0,6 m 

Mozaika je instalována na náhrobku. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0,2 m 

Mozaika je směřována na (SS)  západ 

 

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

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Mírně lichoběžná betonová stéla náhrobku v prostoru Vinohradského hřbitova není opatřena 

žádným nápisem, pouze je na vpadlé ploše vyzdobena nepravidelným křížem se skleněnou 
mozaikou. Základní barevnost většiny štípaných smaltů je černá a tyrkysová, občas jsou zde 
zasazeny i světle modré či oranžové kostky. Podle charakteru použitého mozaikového materiálu 
se dá soudit, že náhrobek vznikl v 60. – 80. letech 20. století. 

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí, jen místy je částečně 
chráněna zapuštěním do náhrobku v hloubce cca 10 cm. 

Na mozaice byly pozorovány řasy a mechy. 
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- na povrchu mozaiky byla 
zaznamenána přítomnost řas 

 

 
- dále byly na mozaice pozorovány 

mechy 
 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 4,5 cm x 2 cm. Použité 
sklo je zakalené. Ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu tmavých kostek bylo pozorováno 
matnění povrchu skla od krajů ke středu. Na červené kostce je patrné bílé zabarvení povrchu. 
Povrch kostek je znečištěn prachem. 

Pojivo mezi kostkami je světle šedobéžové, s viditelnými zrny písku.  

 

- matnění povrchu skla od okrajů ke 
středu kostky 
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- bělavé zabarvení na povrchu 
červené mozaikové kostky; v pojivu 

mezi kostkami jsou jasně patrná zrna 
písku 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   
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