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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-03020 

Název/motiv mozaiky  Sv. Václav se státním znakem 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  1. pol. 20. století 

Místo  kaple sv. Václava, Vinohradský hřbitov, Praha 3 - Vinohrady 

GPS souřadnice  50°4'36.650"N, 14°28'55.011"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,9 m, šířka 1,1 m 

Mozaika je instalována na boční zdi hlavní lodi kaple. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  2,5 m 

Mozaika je směřována na (SS)  sever 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na městském hřbitově. V okolí se hojně vyskytuje zeleň.  
Budova nevykazuje praskliny ani ztrátu materiálu. 

Poznámky  Mozaika s motivem svatého Václava je jednou ze dvou mozaik umístěných na kapli. 

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Hrobka rodiny Šubertovy je zasazena v arkádách Vinohradského hřbitova. Výzdoba zadní stěny 

hrobky sestává z náhrobku z leštěného černého kamene, nad ním je v hrotité lunetě zasazena 
mozaika představující polopostavu sv. Václava. Dekorativně zpracovaná kompozice je přísně 
frontální. Je zasazena v borduře s geometrickou výzdobou a má modré pozadí tvořené 
střídavým zasazování světlejších a tmavších odstínů smaltových kostek. S pozadím kontrastuje 
postava světce oděného do hermelínového pláště, držícího v pravé ruce jílec meče a levé znak 
s českým lvem.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 

 Mozaika je v celé své ploše chráněna podloubím, v němž je umístěna. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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Ztráty materiálu v ploše 
- místy jsou jednotlivě vypadány 
mozaikové kostky (převážně ve 

spodní části mozaiky) 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 1 cm. Použité 
sklo je zakalené. Ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky korozního 
poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kostky se zlacením. 
Zlacení je místy poškozeno. 

Pojivo mezi kostkami je šedé.  

 

- zlacení je místy poškozeno  

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 
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