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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-03021 

Název/motiv mozaiky  Hlava Krista 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  1. polovina 20. století 

Místo  Vinohradský hřbitov, Praha 3 - Vinohrady; odd. 21 

GPS souřadnice  50°4'37.661"N, 14°28'49.466"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,28 m, šířka 0,18 m 

Mozaika je instalována na náhrobku. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  1,33 m 

Mozaika je směřována na (SS)  východ 

 

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 Voleských na Vinohradském hřbitově je označen jednoduchou obdélnou stélou 

kombinující dva druhy kamene. Černé leštěné boky svírají žulový střed, v jehož ploše je 
zasazena ležatě obdélná kompozice ze skleněné mozaiky. Její dominantou je široký kříž s bílým 
a modrým rámcem, v němž je vyskládán christogram XP. Mezi křížem a okrajem panelu jsou 
vymezena malá pole zlatého pozadí. Na křížení břeven je zasazen medailon s trním 
korunovanou hlavou Krista zachycenou v profilu.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. 
Na mozaice byly zaznamenány lišejníky. 
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- v pravém horním rohu mozaiky byly 
pozorovány lišejníky 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 

- z plochy mozaiky jsou hojně 
vypadány jednotlivé skleněné kostky 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1 cm x 0,5 cm, i méně 
(zejména ve středové kruhové části mozaikového obrazu). Použité sklo je zakalené. Místy se 
vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou 
stranu). Povrch kostek je silně znečištěn prachem a exhalacemi. Zastoupeny jsou kostky se 
zlacením. Zlacení je místy poškozeno. 

Pojivo mezi kostkami není patrné.  

 

- povrch mozaikových kostek je silně 
znečištěn prachem a exhalacemi; na 
povrchu kostek jsou viditelné bubliny 

 

 
- zlacení je místy poškozeno  
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ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   
 




