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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PLK-KT004 

Název/motiv mozaiky  Panna Marie Bolestná 

Autor  návrh a realizace Ústředí uměleckých řemesel 

Datace  1985 

Místo  klášterní kostel sv. Felixe z Cantalice řádu menších bratří kapucínů, Dlouhoveská, Sušice  

GPS souřadnice  49°13'44.889"N, 13°31'18.688"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 2,3 m, šířka 1,9 m (cca) 

Mozaika je instalována na průčelí kostela. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 13,5 m 

Mozaika je směřována na (SS)  severozápad 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě, částečně se v okolí vyskytuje zeleň. 
Budova je v dobrém stavu, místy vykazuje praskliny v omítce. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaika umístěná ve vpadlé nice ve štítu kapucínského klášterního kostela sv. Felixe 
z Cantalice vznikla v roce 1985. Byla osazena mozaikářskou dílnou Ústředí uměleckých 
řemesel. Její podoba kopíruje staré grafiky představující původní podobu milostného obrazu 
Bolestné Panny Marie, chovaného v kostele. 
Kompozice představuje Pannu Marii v modrém plášti a červeném šatu s hlavou pokrytou 
rouškou a s hrudí probodenou mečem. Oblačné pozadí má červené, fialové a modré odstíny. 
Levou stranu kompozice rámuje vysoký architektonický sokl s patkou a spodní částí sloupu.   

 

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 Mozaika je převážně vystavena působení okolního prostředí, pouze po obvodu je částečně 
chráněna vsazením do stěny budovy ve hloubce cca 25 cm. Jako rizikový faktor pro životnost 
mozaiky lze do budoucna označit prasklinu v její bezprostřední blízkosti. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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- prasklina v omítce v bezprostřední 
blízkosti mozaikového obrazu 

 

 

 
- další prasklina na průčelí kostela  

 
 

Ztráty materiálu v ploše 

- nebyly zaznamenány; mozaika byla 
v minulosti restaurována 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2 cm x 3 cm. Použité 
sklo je zakalené, bez bublin. Na povrchu kostek nejsou výraznější známky korozního poškození 
ani znečištění (platí pro pohledovou stranu).  

Pojivo mezi kostkami je šedé. 

 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Jan Royt, Panna Marie Bolestná v Sušici, Sušice 1999. 
Magdalena Kracík Štorkánová – Tomáš Hájek, Muzivní umění. Mozaika v českém výtvarném 
umění, Praha 2014, s. 38. 
http://www.sumavanet.cz/farnostsusice/fr.asp?tab=farasu&id=16&burl 

 




