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Příběh hledání rakve Petra Voka z Rožmberka v Sýpce – Muzeu
Orlických hor
V sobotu 11. srpna 2018 bude mít tu čest Sýpka – Muzeum Orlických hor přivítat
významného českého geofyzika Jiřího Šindeláře. Z jeho úst budou moci návštěvníci
vyslechnout příběh o tajemné hrobce významného šlechtického rodu, Rožmberků.
„Celý příběh začíná vlastně již hluboko ve 13. století, kdy první doložený Rožmberk – Vok I.
zakládá cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě a vybírá ho zároveň jako místo rodové
nekropole. Po dlouhých 300 let zde byli pohřbíváni rožmberští vladaři a jejich rodinní
příslušníci“ říká na úvod náš přední odborník na průzkumy hrobek a nedestruktivní metody
archeologických výzkumů Jiří Šindelář. Po smrti posledního z rodu, Petra Voka v roce 1611,
je podle rožmberských kronikářů hrobka zaplněna a zavalena velkým kamenem. Časem se na
místo odpočinku významného rodu zcela zapomnělo.
„Později již nebylo možné hrobku opět naleznout. Vznikaly tak různé legendy a pověsti. Ta
nejznámější je asi z pera Bohuslava Balbína. Podle něj měli být vladaři rodu pochováni
nikoliv v rakvích, ale rozesazeni kolem stolu na židlích ze zlata. Pokusy o nalezení hrobky jsou
zaznamenány již v průběhu 19. století. Skutečný průnik však proběhl až v roce 1902“ vypráví
J. Šindelář. Lidé však tehdy nevěřili, že nahlédli do legendami opředené hrobky Rožmberků.
Ke stejnému názoru došel paradoxně v roce 2009 i samotný Jiří Šindelář. Podle proběhlé
sondáže byl prostor hrobky, pro uložení 38 členů rodu (počet doložený historickými
zprávami), moc malý.
Geofyzik se však nezdával. V roce 20111 proběhl další průzkum hrobky, během kterého bylo
zjištěno, že její hloubka byla v minulosti podstatně větší. „Hrobka byla v průběhu staletí tzv.
„přepatrována“. Pomyslná opona nejasností a záhad padla“ upřesňuje vědec. Průzkumnou
sondou se také podařilo podrobně nasnímat překrásný cínový sarkofág pana Petra Voka.
Zajímavostí je nález zlatého prstenu na jeho víku.
Jiří Šindelář není ale pouze objevitelem Rožmberské hrobky. Jeho tým zkoumal například
hrob Karla IV. v chrámu sv. Víta, dokumentoval korunovační klenoty, podílel se na hledání
hrobu sv. Anežky atd. Jeho jméno je též spojené i s naším regionem. Připsáno je například
k průzkumu hrobky v Dobrušce či tvorbě 3D modelu hradu Potštejn. V těchto dnech
spolupracuje s rychnovským muzeem na geofyzikálním průzkumu obchvatu Doudleb nad
Orlicí.
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Přednáška Jiřího Šindeláře „Tajemná Rožmberská hrobka … příběh hledání rakve
Petra Voka“ proběhne v sobotu 11. srpna 2018 od 17 hodin v Sýpce – muzeu Orlických
hor v Rokytnici v Orlických horách.
Kontakt pro další informace:
Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 494 534 450, +420
721 261 666
Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagog, tel. +420 494 534 450, +420 739 961 768
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