…cuncta hominum pereunt …
epitaf Matyáše Tanczla (†1545)

20. zasedání
k problematice
sepulkrálních památek
2.–3. listopadu 2021
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1 – Staré Město

Program
úterý 2. listopadu 2021
9.30 registrace, ranní káva
10.00–11.00
zahájení
Ivo Hlobil (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)
Gotický náhrobek sv. Ludmily v Bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Více otázek, než odpovědí
Marcin Szyma a Marek Walczak (Instytut Historii Sztuky, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Nagrobek św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie z lat 1581–1583. Próba rekonstrukcji
11.20–12.40
Martina Kudlíková (Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
In ambitu sepulcra est. Sepulkrální témata ve středověkých mendikantských ambitech a pokus
o jejich interpretaci
Tomáš Gaudek (Národní památkový ústav, generální ředitelství)
Renesanční epitafia a sepulchralia ve fondech Národního památkového ústavu
Zdeněk Procházka (Domažlice) a Jan Oulík (Charita Česká republika)
Dvakrát z Tachovska. Náhrobník tachovského mana Nikla Gryse a epitaf Šebestiána Perglára
z Preglasu
14.00–15.10
Jiří Brňovják (Katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
Epitaf Karla Julia Sedlnického z Choltic (†1731) jako součást veřejné prezentace barokní
katolické aristokracie Opavského knížectví
Martina Kvardová (Numismatické oddělení Moravského zemského muzea v Brně)
Sepulkrální památky v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí
Zpráva
Jana Bělová (Muzeum města Prahy)
Fragmenty mříže z náhrobku sv. Ivana v Muzeu hlavního města Prahy
15.30–16.30
Daniel Polakovič (Židovské muzeum v Praze)
Sekundární náhrobky na židovských hřbitovech
Blanka Soukupová (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)
Olšanské hřbitovy v Praze na konci 19. a ve 20. století. Odborný a občanský zájem
Po skončení jednání
číše vína

středa 3. listopadu 2021
9.30 registrace, ranní káva
10.00–11.20
Zdeněk Vácha (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně)
Náhrobník probošta Jana z Althannu v lapidáriu hradu Špilberku v Brně
Miro Čovan (Ústav cudzích jazykov JLF, Univerzita Komenského, Martin)
Sepulkralie na Slovensku v zrkadle archívnych prameňov a starých rukopisov
Martina Hrdinová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
Knihy účtů augustiniánského kláštera u Sv. Tomáše v Praze jako sekundární pramen
k sepulkrálním památkám
11.40–13.00
Bogusław Czechowicz (Ústav historických věd, Fakulta filozoficko-přírodovědecká Slezské
univerzity v Opavě)
Méně známý rukopis Joannesa Jacoba Brunettiho z roku 1692 s nápisy na vratislavských
sepulkrálních památkách ve sbírce Národní knihovny ve Varšavě. Příspěvek k dějinám
epigrafických inventarizací v zemích Koruny české
Olga Miriam Przybyłowicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)
Pochówki ksień klarysek w Gnieźnie (XIV–XVIII w.) w świetle rękopisu Księgi wszystkich spraw
konwentu gnieźnieńskiego zakonu Ś. Klary [...] 1609
Pavel Holub (Katedra archivnictví a pomocných věd historických, Filozofická fakulta, Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně)
Šlechtické hrobky druhé poloviny 19. a první čtvrtiny 20. století v kontextu úředního řízení
14.30–16.00
Zuzana Křenková (Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha) a Vladislava
Říhová (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice)
Výzdoba hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě z berlínské mozaikové produkce
Pavla Vrbová (Praha)
Historie kaplových hrobek na Malostranském hřbitově
Petr Béna (Správa pražských hřbitovů, Praha)
Záchrana pískovcových náhrobků v havarijním stavu na Malostranském hřbitově v Praze
závěrečné slovo

Postery (diskuse s autorem bude možná během přestávek jednání)
Martin Klapetek (Katedra filosofie a religionistiky, Teologická fakulta Jihočeské univerzity)
Nápisy psané latinkou na muslimských hrobech v Německu a Rakousku

Všichni zájemci jsou srdečně zváni, konferenční poplatek se nevybírá, pořadí příspěvků
a časový harmonogram se mohou změnit.
Vstup na konferenci bude vázán na aktuální epidemiologická opatření ministerstva
zdravotnictví.
Kontakt: rohacek@udu.cas.cz
www.udu.cas.cz

Mediálním partnerem akce je internetový portál PROPAMÁTKY.

