
26.–27. října 2022

Rodová pohřebiště v Čechách, 
možnosti a metody jejich 

výzkumu a prezentace

Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1 – Staré Město



Program
26. 10. 2022
8.45 
ranní káva

9.00 – 10.40
zahájení

Robert Šimůnek (Historický ústav AV ČR)
Šlechtické nekropole v rezidenčních městech pozdního středověku a raného novověku

Lukáš Gavenda (Městské muzeum v Kadani)
Rody pánů Hasištejnských z Lobkovic a z Fictumu a jejich nekropole na přelomu středověku 
a novověku

Jan Frolík (Archeologický ústav AV ČR, Praha)  – Jiří Šindelář (Naše historie z. s. / Geo.cz)
Průzkum pernštejnských hrobek v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích

přestávka

11.00 – 12.30
Jan Chlíbec – Jiří Roháček (oba Ústav dějin umění AV ČR)
Náhrobky švamberských nekropolí z období 15. – počátku 17. století z uměleckohistorického 
a epigrafického hlediska

Martina Hrdinová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR) 
„Sepulkrálie jako důkaz“ aneb poznámky k pragmatickému využití památek ve šlechtických 
nekropolích v právních sporech české šlechty na přelomu 16. a 17. století

přestávka na oběd

13.30 – 15.00
Eva Jarošová (Ústav českých dějin FF UK)
Adamum hic poni mandavit. Pražská pohřební praxe předbělohorské šlechty na příkladu 
Adama z Ditrichštejna.

Matouš Jirák – Jiří Slavík (oba Národní památkový ústav – ÚOP v Josefově)
Pohřebiště šlechtických majitelů statku Samšina

Michal Beránek (Muzeum Cheb)
Mezioborový výzkum hrobky rodu Plankenheimů v Chodově u Karlových Varů

přestávka

15.20 – 17.00
Čestmír Cimler (Katolická teologická fakulta UK / Muzeum Blatná) – Vladimír Červenka 
(Státní oblastní archiv v Plzni)
Poznámky k interpretaci fragmentu nástěnné malby na východní stěně krypty hrabat 
z Rozdražova v blatenském kostele Nanebevzetí Panny Marie



Michla Cihla (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR) – Kateřina Kovářová (ČVUT 
v Praze, Katedra geotechniky)
Příspěvek technických věd v umělecko-historickém výzkumu pohřebišť?

závěrečné slovo

Po skončení jednání
číše vína 

27. 10. 2022
10.00 – 12.00 (s možností prodloužení)
Otevřený kulatý stůl k problematice výzkumu rodových pohřebišť (úvodní slovo Jiří Roháček)

Všichni zájemci jsou srdečně zváni, konferenční poplatek se nevybírá.

Kontakt: rohacek@udu.cas.cz

Připraveno v rámci Strategie AV21, programu Anatomie evropské společnosti, historie, 
tradice, kultura, identita.


