
Hodie miHi, cras tibi

9. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Praha 21. – 22. října 2010

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

22. října 2010

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., místnost 207, Jilská 1, Praha 1

10.00 – 13,00

Diskuse u kulatého stolu (vedení a úvodní příspěvky Jiří Roháček 
a Vladimír Růžek)

1. Soupis sekundárních sbírek nápisů a sepulkrálních památek

2. Problematika památek typu graffiti a dipinti v české 
uměleckohistorické, historické a epigrafické praxi

Účast v diskusi u kulatého stolu pouze pro předem přihlášené – viz 
kontakt níže

Všichni zájemci jsou srdečně zváni, konferenční příspěvek se nevybírá, 
pořadí příspěvků se může změnit

Kontakt:

Jiří Roháček, rohacek@udu.cas.cz



21. října 2010

Akademické konferenční centrum, Husova 6, Praha 1

10.00 – 12,45

Zahájení (prof. PhDr. Lubomír Konečný, ředitel ÚDU AV ČR,  
v. v. i.)

Jiří Roháček, Colloquium sepulcrale iam nonum – úvodní 
slovo

ivo hlobil
Náhrobek arcibiskupa Petra z Aspeltu v Mohuči

Jan ChlíbeC
Transi v českém středověku.

Přestávka

ZuZana všetečková
Krátký příspěvek ke středověkým křížovým náhrobkům

Matouš JiRák
Obtíže typologické specifikace raně novověkých figurálních 
sepulkrálních památek

Zprávy a sdělení

Milan  hlinoMaZ,
Nápis na rakvi Petra Voka z Rožmberka

14,00 – 17.00

hana Myslivečková
Náhrobek biskupa Jindřicha Supa z Fulštejna (+ 1538) v kostele sv. 
Martina v Bohušově

PetR hRubý
Sepulkrální tvorba Lorenze Hörnunga v oblasti Ústecka

Přestávka

Jana Pohaničová
Feiglerovci na bratislavských cintorínoch

MaRkéta kudláčová
Sepulkrální umění historismu ve středních Čechách (1870-1900)

Zprávy a sdělení

vladislava kuChtová
Funerální umění na vybraných pražských hřbitovech 1850-1950

Jana Janoušková
Hic jacet, aneb otazníky nad některými svatovítskými 
hrobkami
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