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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-05005 

Název/motiv mozaiky  Medailon s křížem 

Autor  návrh ?, realizace firma A. Neuhauser, Innsbruck (?) 

Datace  1881 (dle údaje na hrobce) 

Místo  Smíchovský hřbitov, Praha 5 - Smíchov 

GPS souřadnice  50°3'45.427"N, 14°23'20.509"E 

Rozměry mozaiky, umístění  průměr 35 cm (cca) 

Mozaika je instalována nad vstupem do hrobky. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 7 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jih 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází na hřbitově. V okolí se vyskytuje zeleň. 

Hrobka má místy opadanou omítku, statika není výrazně narušena. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Architektonická hrobka rodiny Roskoschny byla vystavěna nejspíše v roce 1881. Využívá 
antikizujícího tvarosloví. V trojúhelném nástavci je vyzdobena reliéfními postavami andílků, kteří 
přidržují ve středu ve vavřínovém věnci zakomponovaný mírně vpadlý kruhový medailon 
zdobený skleněnou mozaikou. Jednoduchá kompozice je rámována zlatým, tmavě červeným a 
černým páskem a má tyrkysově modré pozadí. S ním kontrastují černou linií vymezený zlatý kříž 
doplněný po stranách písmeny alfa a omega. Obdobné medailony ve stejné barevnosti se kolem 
roku 1885 uplatily také při dekorování stavby nedalekého smíchovského kostela sv. Václava. 
Pravděpodobně patřily mezi typovou produkci innsbrucké firmy A. Neuhauser.  

 

   
 

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaika je částečně chráněna stříškou a plasticky vystupujícími architektonickými prvky. 
Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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- opadávající stavební materiál v 
okolí mozaiky, mozaikový obraz není 

tímto ohrožen 

 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 

- nebyly zaznamenány 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze 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 není patrné.  

 

- poškozená zlatá vrstva na 
skleněných kostkách tvořících 

zakončení ramen kříže 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   

 




