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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  STC-KD001 

Název/motiv mozaiky  Kristus Dobrý pastýř 

Autor  návrh a realizace Viktor Foerster 

Datace  1908 

Místo  kostel sv. Šimona a Judy, Slaný - Dolín 

GPS souřadnice  50°15'9.408"N, 14°6'53.158"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 4,3 m, šířka 2 m; výška lunety 1,5 m, šířka lunety 1,5 m 

Mozaika je instalována nad vstupem do kostela a okolo dveří. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  0 m 

Mozaika je směřována na (SS)  západ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází ve vesnické zástavbě. Částečně se v okolí vyskytuje zeleň. 
Budova je ve špatném stavu, vykazuje velké ztráty stavebního materiálu, převážně se jedná o 
opadávající omítku. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaika je umístěna v tympanonu vstupu do podvěží kostela svatých Šimona a Judy v Dolíně, 
který byl v letech 1907-1908 pseudogoticky přestavěn dle plánů Rudolfa Vomáčky. Kompozici 
Krista Dobrého pastýře navrhl a realizoval Viktor Foerster v roce 1908. Frontálně umístěná 
postava Ježíše v rudém šatu s výraznou dekorativně zpracovanou svatozáří sedí na 
ornamentálně zdobeném trůnu, v pravé ruce drží pastýřskou hůl a levou přidržuje na klíně 
beránka. Zajímavou finesou je provedení motivu kvádrového zdiva rámujícího trůn. 

   

 

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 Mozaika je částečně chráněna stříškou a plasticky vystupujícími architektonickými prvky 
vchodového portálu. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze označit degradaci a ztrátu 
stavebního materiálu kostela v těsné blízkosti mozaiky. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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- opadávající stavební materiál v 
bezprostředním okolí mozaiky 

 

 

 
- detail zdegradovaného stavebního 

materiálu v bezprostředním okolí 
mozaiky – oblasti poškozeného 

materiálu zasahují do mozaikového 
obložení (ztráta kostek) 

 

 

 
- detail opadávající omítky v okolí 

mozaiky 
 

 
   

Ztráty materiálu v ploše 
- vypadané kostky po obvodu vchodu 

– důsledek degradace pojiva mezi 
kostkami 
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- vypadané kostky v těsném okolí 
praskliny 

 

 
   

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 1 cm. 
Použité sklo je převážně zakalené. Některé kostky jsou z čirého skla (tmavě zelené sklo). 
Zakalené i čiré sklo je se značným počtem bublin. Na povrchu kostek nejsou známky korozního 
poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Místy jsou patrné jemné škrábance. 
Zastoupeny jsou kostky se zlacením. 
Pojivo mezi kostkami je hnědooranžové až načervenalé. Drolí se.  

 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie 

- povrch skleněných kostek 

  

  
- detail malty (snímek vlevo) a 

zvětralé a znečištěné omítky ze stěny 
kostela (snímek vpravo) 

 

  
 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Emanuel Poche (red.), Umělecké památky Čech I, A-J, Praha 1977, s. 291. 
Miroslav Kudrna, Umění cestou k nejvyššímu poslání aneb Výtvarné dílo Viktora Foerstra (1867-
1915), Jihlava 2012, s. 27, 31. 
Magdalena Kracík Štorkánová – Tomáš Hájek, Muzivní umění. Mozaika v českém výtvarném 
umění, Praha 2014, s. 69-70. 

 

   

   

 




