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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-03014 

Název/motiv mozaiky  Madona s Ježíškem 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  30.-40. léta 20. století 

Místo  Vinohradský hřbitov, Praha 3 - Vinohrady 

GPS souřadnice  50°4'32.150"N, 14°28'58.833"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,45 m, šířka 0,35 m 

Mozaika je instalována na náhrobku. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  1,7 m 

Mozaika je směřována na (SS)  severozápad 

 

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 
  Náhrobek rodiny Česalovy, umístěný v prostoru Vinohradského hřbitova, má podobu 

kamenných božích muk završených kaplicí se stříškou. Ta je na pohledové straně opatřena 
mírně vpadlou polokruhově zakončenou nikou, v níž je zasazena skleněná mozaika s motivem 
hlavy Madony a dítěte. Kompozice má bílý rámeček a zlaté pozadí, na kterém je 
zakomponována z profilu zobrazená tvář Panny Marie, která se sklání ke korunovanému 
žehnajícímu Ježíškovi. 

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. 
Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 

 



Projekt MK DF12P01OVV017  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 štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 1 cm. Použité 
sklo je zakalené. Místy se vyskytují bubliny. Povrch některých kostek se drolí (převážně světle 
modré sklo). Kostky jsou mírně znečištěny prachem a exhalacemi. Zastoupeny jsou kostky se 
zlacením. Zlacení je na mnoha místech poškozeno. 

Pojivo mezi kostkami je světle šedé.  

 

- drolící se povrch skleněných kostek  

 
- zlacení je značně poškozeno  

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   

 




