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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-03019 

Název/motiv mozaiky  Hlava Krista 

Autor  návrh ?, realizace dílna Marie Foersterové (?) 

Datace  20.-30. léta 20. století 

Místo  Vinohradský hřbitov, Praha 3 - Vinohrady; odd. 5 

GPS souřadnice  50°4'38.776"N, 14°28'47.165"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,35 m, šířka 0,24 m 

Mozaika je instalována na náhrobku. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  1,3 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jih 

 

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 
  Hrob rodiny Šťastných umístěný v prostoru Vinohradského hřbitova vznikl zřejmě někdy ve 20. – 

30. letech 20. století. K této době odkazuje poměrně těžkopádná architektura. Do stély je 
zasazena drobná téměř čtvercová mozaika s hlavou Krista na zlatém pozadí. Obličej Spasitele 
korunovaného trním má díky červeným očním partiím poměrně expresivní výraz. Obdobnou 
mozaikou je vyzdoben i další Vinohradský hrob rodiny Zichových. Dílo zřejmě zhotovil ateliér 
Marie Foersterové.  

   

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. 
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Ztráty materiálu v ploše 
- v horním levém rohu chybí 4 

zlacené mozaikové kostky 

 

 

 
 

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. Na povrchu tmavých kostek bylo zaznamenáno 
bělavé zabarvení. Povrch kostek je místy znečištěn prachem. Zastoupeny jsou kostky se 
zlacením. Zlacení je místy poškozeno. 

Pojivo mezi kostkami je šedé, s viditelnými zrny písku.  

 

- místy se na povrchu kostek 
vyskytují bubliny 

 

 
- bělavé zabarvení povrchu tmavých 

mozaikových kostek 
 

 
- detail kostek s poškozeným 

zlacením 
 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 
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