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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  VYS-PE001 

Název/motiv mozaiky   Veraikon 

Autor  návrh a realizace Viktor Foerster 

Datace  vznik mozaiky před rokem 1915, instalace mozaiky na stélu roku 1916 

Místo  Děkanská zahrada, Pelhřimov 

GPS souřadnice  49°25'53.690"N, 15°13'10.170"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,37 m, šířka 0,26 m 

Mozaika je instalována na kamenné stéle v zahradě. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 1,35 m 

Mozaika je směřována na (SS)  východ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v zahradách v centru města. 
Stéla nevykazuje žádné praskliny či ztrátu materiálu (restaurována roku 2000).  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Mozaika Veroničiny roušky (Veraikon) s otiskem Kristovy tváře je drobné dílo provedené na 
kovové podložce, zasazené do mělké niky žulové stély v děkanské zahradě v Pelhřimově. Je 
rámována nápisovou páskou vytesanou v kameni.  
Kompozice představuje na zlatém pozadí bílošedou roušku, na které je tvář Ježíše Krista 
v typické podobě s dlouhými vlasy, plnovousem a zavřenýma očima. Starší dílo Viktora 
Foerstera bylo zasazeno do stély navržené jeho přítelem sochařem Františkem Bílkem až v roce 
1916, tedy po Foersterově smrti.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 Mozaikový obraz je v celé své ploše vystaven působení okolního prostředí. Je zasazena do 
kovového rámu. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 

Nelze vyloučit, že poškození některých kostek souvisí s vandalismem. 
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- mozaikový obraz je zasazen 
do kovovém rámu 

 

 
- mechanicky poškozené skleněné 
kostky v oblasti úst Krista – možno 

způsobeno vandaly 

 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány 

 (v roce 2000 proběhlo restaurování 
mozaiky, restauroval František 

Tesař) 

 

 

 
 

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. Místy se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky 
znečištění ani korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kostky se 
zlacením. 

Pojivo mezi kostkami je šedé a bílé (pravděpodobně z restaurování – rok 2000), jemnozrnné.  

 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  http://zapelhrimovhistoricky.eu/5.htm 

   

   

   

 




