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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  STC-BN002 

Název/motiv mozaiky  Smuteční motiv  

Autor  návrh ?, realizace kolektiv výtvarného kroužku benešovských dětí pod vedením Vladimíra 
Antuška 

Datace  1967 

Místo  obřadní síň, Na Karlově, Benešov 

GPS souřadnice  49°47'1.707"N, 14°41'42.065"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 1,8 m, šířka 3 m 

Mozaika je instalována na čelní štěně vedle vchodu do budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  2 m 

Mozaika je směřována na (SS)  severovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě u městského hřbitova. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. 
Budova nejeví žádné ztráty stavebního materiálu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Vlevo od vstupu do obřadní síně je do fasády zapuštěno ležatě obdélné pole s kompozicí dvou 
žen stojících před stupňovitě uspořádanou hrobkou. Jedna z postav drží palmovou ratolest a 
druhá kytici růží. Naznačený prostor hřbitova na pravém okraji kompozice charakterizují tři 
vysoké tisy. Scéna je na spodním okraji doplněna nápisem: Z ČESKÝCH KAMENŮ VYTVOŘIL 
V ROCE 1967 KOLEKTIV VÝTVARNÉHO KROUŽKU BENEŠOVSKÝCH DĚTÍ. Děti 
z výtvarného kroužku při práci vedl malíř a mozaikář Vladimír Antušek. 

 
 

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaika je vystavena působení okolního prostředí, pouze po obvodu je chráněna zapuštěním 
do zdi (cca 20 cm). 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze převážně ze štípaných kamenných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 
2 cm. Pouze ve spodní části je nápis tvořený skleněnými mozaikovými kostkami (přibližný 
rozměr 0,5 cm x 1,5 cm). Použité sklo je zakalené, bez bublin. Na povrchu skleněných kostek 
nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Povrch 
kamenných kostek je matný. 

Pojivo mezi kostkami je šedé.  

 

- detail skleněných kostek tvořících 
nápis ve spodní části mozaikového 

obrazu 

 

 
ANALYTICKÝ PRŮZKUM 

 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   
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