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Výroční zpráva Prachatického muzea 
za rok 2010

Úvodem
Rok 2010 patřil k těm nejnáročnějším a zároveň nejúspěšnějším v novodobé 

historii muzea. Podařilo se vybudovat novou expozici Zlaté stezky nákladem více 
než pět miliónů korun, návštěvníci mohli také shlédnout dvě mimořádně úspěšné 
výstavy, Prachatické muzeum se stalo pořadatelem mezinárodní konference o sta-
rých obchodních cestách a především díky Prachatickému muzeu se mohly na čes-
ké straně Šumavy uskutečnit oslavy milénia Zlaté stezky – ať již to bylo zahájení 
oslav na Mechovém potoce, či akce ve Vimperku, Horní Vltavici a jiných místech 
okresu. To vše pak bylo doplněno přednáškami, exkurzemi a dalšími aktivitami 
zaměstnanců muzea. Ve vnitřním životě organizace pak došlo k zásadním změnám 
– přemístění pracoviště archeologa včetně depozitářů do budovy čp. 245, změna 
vnitřní dispozice pro pořádání výstav, získání nových skladových prostor, nové ře-
šení vstupní haly muzea. 

I. Přehled činností Prachatického muzea pro veřejnost

a) Nová expozice Zlaté stezky 
Stará expozice Zlaté stezky byla zrušena. Některé její exponáty byly použity 

pro zcela novou expozici, pro kterou se našlo místo v prostorách, které byly do-
sud používány pro výstavy (chodba a tzv. lapidárium v čp. 13, výstavní místnost 
v čp. 183). Tyto prostory, včetně dvora muzea, zaplnila nová expozice. Došlo tím 
i k funkčnímu využití dvora, který do té doby nepatřil právě k nejhezčím místům 
Prachatického muzea. Expozice si okamžitě získala své návštěvníky, jak dokládají 
zápisy v návštěvní knize, a i díky ní se návštěvnost muzea výrazně zvýšila. Pro po-
třeby pravidelných výstav jsou k dispozici prostory, v nichž byla umístěna původní 
expozice Zlaté stezky.

Tvorba nové expozice nebyl jediný příspěvek Prachatického muzea k oslavám 
milénia této kdysi slavné obchodní cesty. Muzeum se stalo hlavním českým part-
nerem úřadu zemského rady ve Freyungu, který je hlavním partnerem celého pro-
jektu, jehož hodnota představuje téměř jeden milión euro. Muzeum se podílelo na 
slavnostním zahájení oslav na Mechovém potoce v dubnu 2010. V pozici hlavního 
českého partnera bylo a v roce 2011 ještě bude financování všech akcí spojených 
s miléniem prováděno prostřednictvím právě Prachatického muzea. I proto mohly 
proběhnout akce v ostatních místech prachatického okresu. Projektu byla věnová-
na velká publicita jak ze strany tisku tak i České televize. 

Na obálce detaily sbírkových předmětů:
Titulní strana – Svatá Anna samatřetí, dřevěná polychromovaná plastika 
Zadní strana  – Kristus, olej na plátně
  Ferdinand Staeger: Nekonečná cesta, akvatinta
  Friedl Zdiarski: Žena, gumotisk
  Rukopisná modlitební knížka
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Celý projekt byl kofinancován i předfinancován z prostředků Jihočeského kraje. 
Pouze díky tomuto vstřícnému kroku zřizovatele bylo možné celou náročnou akci 
realizovat.

b) Výstavy
V hlavní budově Prachatického muzea na Velkém náměstí čp. 13
1. – 5. duben Velikonoční výstava kraslic
8. duben – 6. červen EX LIBRIS – Příběhy kněhoznaček Josefa Váchala
4. červen – 30. prosinec Sůl nad zlato
4. červen – 30. prosinec Cesta bílého zlata, nová stálá expozice
17. červen – 12. září Stavebnice Merkur
21. září – 30. prosinec Věci první a poslední
18. 11. – 30. 12.  Vánoční prodejní výstava výrobků uživatelů centra 

STROOM Dub u Prachatic
V budově Zlatá stezka, čp. 255
24. červen – 28. srpen (Nejen) šumavští brouci a motýli
24. červen – 28. srpen Zdeněk Přibyl – výtvarná fotografie
2. – 25. září  Zmizelé a nalézané osudy
8. – 30. září Tady jsme doma

c) Přednášky
V hlavní budově Prachatického muzea
14. duben  Millenium Zlaté stezky, PhDr. František Kubů, Pracha-

tické muzeum, Prachatice a PhDr. Petr Zavřel, Jihočeské 
muzeum, České Budějovice

25. květen  Poslední padlý Američan 2. světové války v Evropě, Mgr. 
Pavel Fencl, Prachatické muzeum, Prachatice

8. červen  Tragický pařížský bál 1810, PhDr. František Kubů, Pra-
chatické muzeum

19. říjen Věci první a poslední, Dagmar Suchá, Praha
9. listopad  Výzkum Zlaté stezky v Německu, PhDr. František Kubů, 

Prachatické muzeum,Prachatice, PhDr. Petr Zavřel, Jiho-
české muzeum, České Budějovice

23. listopad  Jugoslávie za 2. světové války, Mgr. Pavel Fencl, Pracha-
tické muzeum, Prachatice

7. prosinec  Sámova říše, Mgr. Ing. Marek Parkman, Prachatické mu-
zeum, Prachatice

Mimo Prachatické muzeum
Mgr. Pavel Fencl
10. únor Z historie Prachatic I., Komunitní centrum Na Sadech
10. březen Z historie Prachatic II., Komunitní centrum Na Sadech

23. březen Církevní stavby, Akademie 3. věku, Radniční sál
20. duben Z historie Zlaté stezky, Akademie 3. věku
26. květen  Zlatá stezka v historii Šumavy, Komunitní centrum Na Sa-

dech
15. červen  Sakrální architektura Prachaticka, MěO Svazu důchodců 

ČR
8. listopad Sakrální památky, Netolice
10. listopad Rožmberkové, Komunitní centrum Na Sadech

PhDr. František Kubů
26. ledna  Výzkum Zlaté stezky (s P. Zavřelem), Mauth, Německo
26. ledna   Výzkum Zlaté stezky (s P. Zavřelem), Waldkirchen – Schief-

weg, Německo
8. dubna   Výzkum Zlaté stezky (s P. Zavřelem), Ruderting, Německo
26. října   Tisíc let Zlaté stezky. Historický soumarský pochod Bad 

Reichenhall – Prachatice (s P. Zavřelem), Jihočeské muze-
um, České Budějovice

d) Ostatní akce
Milenium Zlaté stezky 
17. duben Zahájení milenia v Prachaticích
18. duben Slavnostní zahájení Setkávání na hranicích
24. – 25. duben Vědecké sympozium o Zlaté stezce v Pasově
25. duben Exkurze po Zlaté stezce 
27. květen Tisková konference
4. červen Muzejní noc
9. – 11. červen Mezinárodní konference Staré stezky
15. – 25. červen Soumarské tažení z Pasova do Prachatic
12. červenec  Den otevřených dveří muzea s komentovanou prohlídkou 

nové expozice Zlaté stezky – v rámci Dětského prázdnino-
vého pasu

13. červenec  Pochod po části Zlaté stezky – Volary – Prachatice – v rám-
ci Dětského prázdninového pasu

27. – 29. srpen Soumarské tažení ze Strážného do Vimperka
3. – 5. září Přírodní divadlo Zlatá stezka
2. říjen Vizualizace Zlaté stezky z Pasova do Prachatic
12. – 21. listopad Obrazy s místy na Zlaté stezce
28. 12. – 1. 1. 2011 Vánoční akce na hradě Kašperk
Dny otevřených dveří
25. – 26. červen Slavnosti Zlaté solné stezky
18. a 19 září Dny EHD
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e) Exkurze 
Mgr. Pavel Fencl
29. duben Exkurze po stopách Zlaté stezky, Akademie 3. věku
18. květen Exkurze po stopách Zlaté stezky, Akademie 3. věku
15. červen  Sakrální architektura Prachaticka, MěO Svazu důchod-

ců ČR
15. září Exkurze po Zlaté stezce, pro obec Vitějovice

PhDr. František Kubů
25. dubna  Exkurze po Zlaté stezce z Pasova do Prachatic pro 

účastníky konference v Pasově a členy spolku Verein 
für Ostbairische Heimatforschung Passau,

12. – 14. října  Muzejní studijní exkurze „Po Máchových stopách na 
Sedlčansko“

II. Struktura a stav pracovníků 

Vedení muzea
Mgr. Pavel Fencl ředitel muzea
PhDr. František Kubů zástupce ředitele
Věra Škopková asistentka ředitele
Jana Svobodová účetní

Odborné oddělení
PhDr. František Kubů vedoucí oddělení, historik starších dějin
Mgr. Pavel Fencl historik mladších dějin
Šárka Ladýřová  výstavářka (pracovní poměr ukončen dohodou 30. 9. 

2010)
Mgr. Zdeňka Oberfalcerová historička umění, grafička, propagační pracovnice
Mgr. Ing. Marek Parkman archeolog
Věra Toncarová konzervátorka
Anna Zíková výstavářka
Jaromíra Zýková kurátorka sbírek, CES

Provozní oddělení
Věra Škopková vedoucí oddělení, knihovnice, kontakt s veřejností
Leonard Javorka údržbář, truhlář, pomocný výstavář
Milan Marek řidič, pomocný konzervátor, údržbář
Zdeněk Novák údržbář, pomocný výstavář
Mgr. Eva Nováková pokladní (1. 4. – 31. 12. 2010)

Mgr. Ludmila Fiedlerová pokladní čp. 255 (24. 6. – 30. 9.) DPČ
Mgr. Hana Froňková pokladní čp. 255 (24. 6. – 30. 9.) DPČ
Emil Halfar dozor v expozici (1. 4. – 31. 12.) DPČ
Dagmar Ježková úklid DPČ
Libuše Jurková mzdy DPČ
František Šídlo BOZP, správce budov, autoprovoz (1. 1. – 30. 6.) DPČ 

III. Hospodaření muzea v roce 2010

Náklady (v Kč)
Spotřeba materiálu 425 401,70
Spotřeba energií 1 025 909,00
Prodané zboží 88 513,13
Opravy a udržování 395 006,80
Cestovné 50 123,73
Náklady na reprezentaci 14 124,00 
Ostatní služby 2 156 108,17
Mzdové náklady 3 686 866,00
Zákonné sociální pojištění 1 216 117,00
Zákonné sociální náklady 149 787,00
Ostatní daně a poplatky 1 450,00
Ostatní náklady z činnosti 51 618,12
Odpisy dlouhodobého majetku 754 923,00
Náklady celkem 10 015 947,65
Z toho náklady projekt „1000 let soumarských stezek“ 1 765 512,18

Výnosy (v Kč)
Výnosy z prodeje služeb 532 024,00
Výnosy z prodaného zboží 31 416,00
Aktivace materiálu a zboží 71 280,00
Smluvní pokuty z prodlení 10 618,00
Výnosy z prodeje DHM 14 000,00
Úroky 11 833,08
Čerpání fondů 657 835,25
Ostatní výnosy z činnosti 2 238 114,32
Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 6 448 827,00
Výnosy celkem 10 015 947,65
Z toho výnosy projekt „1000 let soumarských stezek“  1 765 512,18
Hospodářský výsledek – zisk 0
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Finanční příspěvky získané mimo rozpočet Prachatického 
muzea 

Granty:
Dotace v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobod-
ný stát Bavorsko 2007–2013.
Název projektu: 1 000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami.
Realizace projektu do 31. 12. 2011.
Předpokládaná výše způsobilých výdajů 405 470,- EUR tj. 9 731 280,- Kč.
Z ERDF 85 % konečných způsobilých výdajů.
Příspěvek ze SR 5 % konečných způsobilých výdajů.
Příspěvek z krajského rozpočtu 10 % konečných způsobilých výdajů.
Celkové náklady, čerpání k 31. 12. 2010 7 029 564,18 Kč

Příspěvky:
Město Prachatice – Sborník Prachatického muzea Zlatá stezka, 16. ročník 
Celkové náklady 71 280,- Kč
Příspěvek 25 000,- Kč

IV. Projekty Prachatického muzea 2010–2011

1. 1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami (Cíl 3)
projekt pro období let 2010–2011, zahrnuje v sobě několik desítek drobných akcí 
na obou stranách Šumavy. Nositelem projektu je okresní úřad ve Freyungu, Pra-
chatické muzeum je hlavní český partner, přes kterého jdou finanční toky pro další 
české partnery (Město Vimperk, Město Kašperské Hory, MěKS Vimperk, OA Vim-
perk, obec Stožec). Největší dílčím projektem tohoto obřího projektu (hodnota 950 
tis. euro) je vybudování nové expozice Zlaté stezky v Prachatickém muzeum (220 
tis. euro). Pro rok 2011 zbývá realizovat dílčí projekty města Kašperské Hory. Cel-
kový projekt bude ukončen k 30. 11. 2011
hlavní partner: Landratsamt Freyung, 
kontakt: katrin.wachter@lra.landkreis-frg.de 
2. Erforschung des historischen Handelsweges Goldener Steig – Passau/boehmi-
sche Grenze – Výzkum historické obchodní cesty Zlatá stezka z Pasova na čes-
kou hranici
Projekt je pokračováním výzkumu Zlaté stezky na českém území, který provádělo 
Prachatické muzeum ve spolupráci s JčM.
Partneři: Univerzita Pasov – Institut fur Kulturraumforschung Ostbayerns und der 
Nachbarregionen, Verein fur Ostbayrische Heimatforschung Passau
Vedoucí projektu: Prof. Dr. Franz Reiner Erkens

Kontakt: ikon@uni-passau.de
3. Die altesten Ortsname im bayrisch-tschechischen Grenzraum (Kreise Frey-
ung-Grafenau, Prachatice Místní jména obcí na Prachaticku (2010–2011)
Nositelem projektu je Pasovská univerzita, Prachatické muzeum je český partner. Vý-
zkum se zabývá vývojem názvů obcí, o nichž existuje první písemné zmínky před ro-
kem 1400. Těchto obcí je několik desítek. Úkolem Prachatického muzea je zajišťovat re-
spondenty a zajistit podobu toponym v matrikách (Finančně bez nákladů, bez příjmů).
Partner: Universita Pasov
Vedoucí projektu: Prof. Dr. Rudiger Harnisch, Dr. Rosemarie Spannbauer-Pollmann
Kontakt: rosemarie.spannbauer@uni-passau.de
Doba trvání projektu: 2008–2011
4. Sv. Jan Nepomuk Neumann 
Nová expozice Prachatického muzea věnovaná nejslavnějšímu prachatickému rodáku.
Bude otevřena 15. dubna 2011
Projekt v dispozičním fondu
Partner: Landkreisamt Freyung 
Kontakt: marina.reitmaier-ranzinger@lra.landkreis-frg.de
5. Krajina spojuje: „Zámek Wolfstein – Synagoga ve Čkyni
Projekt umožní revitalizaci objektu bývalé synagogy ve Čkyni a novou expozici na 
zámku Wolfstein ve Freyungu. Prachatické muzeum se podílí tvorbou scénáře pro 
zámeckou expozici
Partneři: Obec Čkyně, Landkreisamt Freyung, ZO ČSOP Šumava, NZM Praha – 
pob. Ohrada, Prachatické muzeum, Muzeum Šumavy Sušice, Správa NP Šumava, 
National Park Bayrische Wald, Natur Park Bayrische Wald
6. Waldgeschitliches Museum St. Oswald (Muzeum lesa ve St. Oswaldu)
Metodická pomoc Prachatického muzea při přípravě vzniku nového muzea v St. 
Oswaldu 
Partner: National park Bayerischer Wald
Vedoucí projektu: Christian Binder M. A.
Kontakt: christian.binder@npv-bw.bayern.de

V. Knihovna

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2010 činil 6515 přírůstkových čísel. V tomto 
roce bylo zapsáno celkem 140 nových. Knihovna stále odebírá 12 ks titulů odbor-
ných časopisů, jeden titul deníku – Prachatický deník.

V roce 2010 bylo registrováno 25 čtenářů, z toho bylo 12 pracovníků Prachatic-
kého muzea. Vypůjčilo se celkem 102 titulů. 

Náklady na nový knihovní fond dosáhl výše 17 tis. Kč,-, přičemž většinu titulů 
získala knihovna výměnou za vlastní publikace, hlavně za sborník Zlatá stezka. 
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Internet zdarma je stále využíván, loni ho 13 registrovaných návštěvníků využilo 
102krát.

VI. Sbírky

1.Výpůjčky 
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 8/2008, celkem 15 ks na výstavu 
„ Karel Klostermann a pošumavské zámečky“.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 44/2008, celkem 2 ks do expozice 
renesance, dlouhodobá výpůjčka.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 15/2010, celkem 31 ks do expo-
zice ZS.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 52/2010, celkem 16 ks do expo-
zice ZS.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 25/2010, celkem 15 ks do expo-
zice ZS.
Moravská galerie v Brně, smlouva č. Z 57/2009/U, celkem 11 ks do stálé expozice 
PM, dlouhodobá výpůjčka.
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, smlouva č.270/2010, celkem 10 ks, dlou-
hodobá výpůjčka.
Římskokatolická farnost Prachatice, smlouva z 12. 3. 2008, celkem 5 ks na výstavu 
,,Karel Klostermann a pošumavské zámečky“, dlouhodobá výpůjčka.
Římskokatolická farnost Prachatice, smlouva z 3. 9. 2010, celkem 5 ks na výstavu 
„Věci první a poslední.“ 
Národní zemědělské muzeum Praha, smlouva OH 20/2010, celkem 30 ks na výsta-
vu „Karel Klostermann a pošumavské zámečky “.
Městské muzeum Volyně, smlouva č. 1/2008, celkem 15 ks sb. předmětů a 297 knih 
na výstavu „Karel Klostermann a pošumavské zámečky“, dlouhodobá výpůjčka.
Městské muzeum Volyně, smlouva č. 9/2010, celkem 16 ks do expozice ZS.
Národní památkový ústav územní pracoviště v Českých Budějovicích, smlouva 
č. 16/2008, celkem 5 ks.
Národní lékařská knihovna – Zdravotnické muzeum, celkem 12 ks na výstavu „Ka-
rel Klostermann a pošumavské zámečky“, dlouhodobá výpůjčka.
Muzeum středního Pootaví, Strakonice, smlouva č.4/08, celkem 1 ks na výstavu 
„Šumava Karla Klostermanna“.
Muzeum středního Pootaví, Strakonice, smlouva č. 5/2010, celkem 3 ks do expozi-
ce ZS, dlouhodobá výpůjčka.
Soukromá sbírka – manželé Nuskovi, Včelná pod Boubínem, celkem 5 ks na výsta-
vu Šumava Karla Klostermanna, 3 ks „Karel Klostermann a pošumavské zámečky“ 
a 1 ks do expozice ZS.

Soukromá sbírka p. Jiřího Mládka – stavebnice MERKUR, smlouva č. 3/2010/S.
Státní okresní archiv Prachatice, smlouva č. 26/2008, celkem 3 ks na výstavu Šuma-
va Karla Klostermanna.
Prácheňské muzeum v Písku, smlouva č. 11/2008, celkem 7 ks na výstavu Šumava 
Karla Klostermanna.
Prácheňské muzeum v Písku, smlouva č. 17/10, celkem 10 ks na výstavu „Věci prv-
ní a poslední“.
Regionální muzeum Český Krumlov, smlouva č. 8/2009, celkem 5 ks na výstavu 
„Karel Klostermann a pošumavské zámečky“.
Regionální muzeum Český Krumlov, smlouva č. 3/2010 , celkem 23 ks do expozice 
ZS.
Městské muzeum a galerie Vodňany, smlouva č. 1/10, celkem 4 ks do expozice ZS.
Městské centrum kultury a vzdělávání – Městské muzeum Týn nad Vltavou, smlou-
va č. 1/2010, 1 ks na výstavu Věci první a poslední.
Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta zdravotnických věd – ústav porodní 
asistence, smlouva z 3. 9. 2010, celkem 12 ks na výstavu.
Římskokatolická farnost Prachatice, smlouva z 12. 3. 2008, celkem 5 ks na výstavu 
„Věci první a poslední“.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 5/2010 celkem 8 ks do 
expozice ZS.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 8/2010 celkem 26 ks na 
výstavu „Věci první a poslední “.
Celkem vypůjčeno 600 ks sbírkových předmětů.

2. Zápůjčky
Muzeum Středního Pootaví, smlouva č. 2/2003, 1 ks, dlouhodobá zápůjčka.
Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského, smlouva č. 4/2003, 1 ks, 
dlouhodobá zápůjčka.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 3/2004, celkem 6 ks, dlouhodobá 
zápůjčka.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 8/2008, celkem 55 ks.
Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny, OU Kvilda, smlouva č. 5/2000, celkem 8 ks, 
dlouhodobá zápůjčka.
Památník Mistra Jana Husa, Husinec, smlouva č. 2/2004, celkem 7 ks, dlouhodobá 
zápůjčka.
Městské muzeum Volyně, smlouva č. 1/2004, celkem 4 ks, dlouhodobá zápůjčka.
Městské muzeum Volyně, smlouva č. 7/2009, celkem 8 ks.
Správa Pražského hradu, smlouva č. 4/2009, celkem 12 ks.
Muzeum Šumavy, Sušice, smlouva č. 7/2008, celkem 5 ks.
Muzeum Šumavy, Sušice, smlouva č. 5/2009, celkem 22 ks.
Obec Ktiš, smlouva č. 4/2010, 2 ks.
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Národní zemědělské muzeum Praha, smlouva č. 6/2009, celkem 15 ks.
Regionální muzeum v Českém Krumlově, smlouva č. 1/2010, 45 ks.
Regionální muzeum v Českém Krumlově, smlouva č. 3/2010, 1 ks.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 2/2010 celkem 14 ks.
Zámek Dub, majitel ing. Jaroslav Battaglia, smlouva č. 5/2010, celkem 3 ks.
Celkem zapůjčeno 209 ks sbírkových předmětů.

3. Inventarizace
Na základě příkazu č. 4/2010 ředitele Prachatického muzea Mgr. Pavla Fencla byla 
provedena řádná inventarizace podsbírky Další – 4.
Zahájena byla 31. 5. 2010 a skončena 24. 6. 2010.
Kurátor podsbírky Jaromíra Zýková.
Členové inventarizační komise byli: PhDr. František Kubů, Mgr. Zdeňka Oberfal-
cerová, Šárka Ladýřová a Jaromíra Zýková.
Celkem prošlo inventarizací 511 ks.

4. CES
Centrální evidence sbírek 
Evidenční číslo v CES: SPM/002-03-13/055002 
Prachatické muzeum má celkem 13 podsbírek.
Podsbírka Etnografická
Podsbírka Archeologická
Podsbírka Jiná – sklo, porcelán a kamenina
Podsbírka Další – kamenné předměty, železné hole
Podsbírka Negativy a diapozitivy
Podsbírka Písemnosti a tisky
Podsbírka Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média
Podsbírka Militária
Podsbírka Výtvarného umění
Podsbírka Uměleckého řemesla
Podsbírka Uměleckoprůmyslové práce
Podsbírka Numizmatická
Podsbírka Knihy

Dne 6. 5. 2010 jsme provedli změny v CES ,,aktualizace – nové přírůstky“
a ,,katalogizace “ pro tyto podsbírky:
Podsbírka Další-kamenné předměty, železné hole: 15 IČ
Podsbírka Etnografická: 62 IČ
Podsbírka Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média: 28 IČ
Podsbírka Písemnosti a tisky: 39 IČ
Podsbírka Uměleckého řemesla: 1 IČ

Podsbírka Výtvarného umění: 19 PČ + 4 IČ
Podsbírka Uměleckoprůmyslové práce: 27 IČ

Dne 10. 11. 2010 jsme provedli změny v CES „katalogizace“ pro tyto podsbírky:
Podsbírka Etnografická: 38 IČ
Podsbírka Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média: 10 IČ
Podsbírka Další-kamenné předměty, železné hole: 8 IČ
Podsbírka Písemnosti a tisky: 24 IČ
Podsbírka Uměleckého řemesla: 1 IČ
Podsbírka Uměleckoprůmyslové práce: 10 IČ

CES k 31. 12. 2010 celkem:
a) počet evidenčních položek II. stupně: 16.787 inventárních čísel
b) počet evidenčních položek I. stupně: 10.563 přírůstkových čísel
c) celkem položek: 27.350 evidenčních čísel.

5. Sbírkotvorná činnost – nákupy
Jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost proběhlo v Prachatickém mu-
zeu dne 16. 11. 2010 ve složení:
Milena Smolová – Muzeum při správě národního parku Šumava, Vimperk
Mgr. Ivan Slavík – Regionální muzeum Český Krumlov 
PhDr. Jiří Prášek – Prácheňské muzeum Písek
Daniela Liščáková – Muzeum JUDr. O. Kudrny, Netolíce
PhDr. Nora Jelínková – Jihočeské muzeum, České Budějovice
Mgr. Pavel Fencl – Prachatické muzeum
Věra Toncarová – Prachatické muzeum
Jaromíra Zýková – Prachatické muzeum

Seznam zakoupených předmětů:
1. Detaily šumavských stromů (z cyklu Krajiny vrásek) – fotografie 30 x 40 cm, 
12 ks á 600,- Kč.
Portréty členů Šumavského ochotnického spolku Prachatice, série 6 ks, 20 x 30 cm, 
rámované světlé dřevo á 400,- Kč.
Libínská rozhledna – fotografie 30 x 40 cm – 400,- Kč, 
autor všech fotografií Václav Malina. Cena celkem 10. 000,- Kč 

2. Obraz „Chrám Svatého Jakuba Většího v Prachaticích“, olej/malířská lepenka 52 
x 34,5 cm pasparta, sklo, rámováno, autor František Zikmund.
Cena 2. 900,- Kč.
3. Obraz „Kytice“ olej/plátno, rámováno, rozměr 86 x 90 cm, autor Josef Krejsa.
Cena 25. 000,- Kč.
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4. Skleněné bangle (11 ks) – náramky z barevného skla, (některé ručně zdobené 
14–ti karátovým zlatem) vyráběné ve sklárnách v Železném Brodu od poloviny 19. st. 
Cena 215,- Kč. 

Celková částka za nákup sbírkových předmětů za rok 2010 činila celkem 38. 115,- 
Kč vše bylo odsouhlaseno nákupní komisí.
Ostatní předměty pořízené bezúplatně posoudil Poradní sbor pro sbírkotvornou 
činnost dle zápisů v přírůstkové knize r. 2010 Prachatického muzea a s jejich za-
psáním souhlasí.

6. Dary
pí J. Draslerová, Prachatice.

 Soubor fotografií Prachatic, celkem 20 ks, tři fotografie obnovy malby fresek 
budovy gymnázia v Prachaticích, 1 ks pohlednice Trojmezí na Šumavě, soubor 
rodinných fotografií 20 ks, dětská kovová kolébka z  r. 1903.

Mgr. Pavel Fencl, Jáma
Stolní kalendář města Volary.

p. Jan Houška, Prachatice.
Tři fotografie – dětské snímky z alba.

sl. Šárka Ladýřová, Svatá Máří.
 Kovový skládací metr, dětské botičky – capáčky, koženkový školní penál a dět-
ské hračky ze 70. let 20. st., figurky Spejbla a Hurvínka z 30. let 20. st., 3 páry 
pánských holin, dřevěné lyže zn. Sport Horažďovice, čepice k uniformě řidiče 
autobusu, nože, tkaný běhoun a kobereček na zeď, stolní společenské hry – ko-
lem r. 1962, vánoční krabice a papír ze 70. let 20. st., sport.kočárek z 50. let 20. 
st., plechová krabice – Vitana v kostkách, dětská pláštěnka, dámské papuče, el. 
pračka Perota, dětská kovová postýlka se síťkou a slamníčkem, smaltovaná dět-
ská vanička, plavky, dívčí šaty a dámský rukávník.

pí Jitka Pudivítrová, Prachatice.
Krojovaná panenka a panáček z 50. – 60. let 20. st.

pí Jaromíra Zýková, Prachatice.
 Čestná uznání z r. 1984, dámské kožené kozačky, sada stříbrných příborů 20. – 
40. léta 20. st. 

pí Milada Mašková, Prachatice.
Dětské kožené boty na běžky, zn. Botas – 2 páry.

p. Leonard Javorka, Nebahovy.
Ruční zámečnické nářadí z 50. let.

pí Jana Svobodová, Vimperk.
Kožené pánské motokalhoty z 40. let 20. st.

pí Marcela Rosová, Staré Prachatice – z pozůstalosti po p. Draxlerovi.
Budík Kniezle z 20. let 20. st.

pí Marcela Rosová, Staré Prachatice.
Dětské bačkůrky a botičky, celkem čtyři páry.

pí Věra Urbanová, Prachatice.
Klapky na uši proti mrazu – 60. léta 20. st.

pí Jiřina Zíková, Prachatice.
Kožená dámská kabelka z 30. let 20. st.

pí Libuše Dortová, Prachatice.
Dvě dámské kabelky.

pí Věra Škopková, Zdenice.
 Malé hrací panenky 60. – 90. léta 20. st., dětská dřevěná kuchyňská souprava, 
obrázek z ohýbaného drátu na zeď.

pí M. Križaniková, Prachatice.
 Tranzistorové rádio Nevwa 304, pánské černé šponovky, chlapecké plavky, dám-
ské pyžamo, lyžařské brýle zn. Okula z r. 1972 a drobný textil.

pí Čadová, Prachatice.
Dámský černý deštník z 40. – 50. let 20. st.

pí Terezie Tempelová, Prachatice.
Kovová dámská kulma 50. léta 20. st.

pí Anna Zíková, Prachatice.
Kožená dámská obuv, a kožešinová dámská čapka z nutrie – 80. léta 20. st.

pí Marie Turanská, Děčín.
 Dámské rukavice – čtyři páry z 1. pol. 20. st., sada kuchyňských vyšívaných vit-
rážek, dečka s vyšíváním z r. 1940.

p. Zdeněk Černý, Prachatice.
Stojací mosazná lampa z poč. 20. st.

pí Jarmila Velebová, Praha 4.
Černobílá brožura o dívčím pensionátu v Prachaticích z r. 1910.

pí Mgr. Zdeňka Oberfalcerová, Prachatice.
 Sada forem na waflové pečivo, stolní lampička a dámská semišová obuv z r. 1955, 
dámská kabelka, skleněné kořenky – 4 ks z 60. let 20. st.

p. Augustin Křížek, Prachatice (vnuk R. Škudly).
18 ks grafických listů.

p. Jindřich Boška, Jihlava.
 58 ks autorských tisků ve třech velikostních formátech a tři ks štočků pro autor-
ský tisk.

pí Bohuslava Kratochvílová, Prachatice.
Ložní textil, dečka a termoska.

pí Růžena Šlesingerová, Prachatice.
Přehoz na postel.

V roce 2010 bylo zapsáno celkem 176 přírůstkových čísel tzn. 396 ks + 4 sou-
bory předmětů.
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VII. Činnost odborného oddělení

PhDr. František Kubů – historik starších dějin
Výzkumné úkoly

Zlatá stezka
Pokračování v terénním výzkumu německé části Zlaté stezky od státní hranice smě-

rem na jih za spolupráce německých kolegů (Paul Praxl, Dr. Hermann Kerscher, Prof. 
Franz-Reiner Erkens) a za finance německých institucí (koordinátorem výzkumu je 
Universität Passau). Nejprve byla prozkoumána německá část vimperské větve od hra-
ničního přechodu Strážný-Philippsreut po Hauzenberg, potom začal výzkum německé 
části kašperskohorské větve a od hraničního přechodu Bučina dospěl k hradu Wolfs-
tein ve Freyungu. Objevené systémy pozůstatků Zlaté stezky byly prozkoumány detek-
torem kovů (čtyři na vimperské větvi a dva na kašperskohorské větvi) a na vimperské 
větvi byl jižně od Wotzmannsreutu proveden malý sondážní archeologický výzkum. 
Průběžně byla vytvářena verbální, kartografická a fotografická dokumentace a úplně 
poprvé byla při výzkumu využita nová a revoluční metoda tzv. airbornescanningu. 
Souběžně byly dokončeny práce na německé verzi 3. dílu knižní řady „Zlatá stezka. 
Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty“. Kniha byla 
předána k překladu a připravena do tisku. Po celou první polovinu roku 2010 probí-
haly práce na nové expozici Zlaté stezky v Prachatickém muzeu, která byla otevřena 
4. června v rámci oslav millennia této historické komunikace. Nová stálá expozice pre-
zentuje dlouholetý výzkum Zlaté stezky a postupně se stálým doplňováním promění 
v databanku poznatků a informací o Zlaté stezce. S výzkumem Zlaté stezky souvisely 
také dvě vědecké konference, které proběhly v roce 2010 v Pasově a v Prachaticích. Celý 
rok probíhaly na české i na bavorské straně Šumavy akce k zmíněnému millenniu, na 
kterých jsme s kolegou Dr. Petrem Zavřelem z JČM České Budějovice do značné míry 
spolupracovali. Zúčastnili jsme se také největší z těchto akcí – historické rekonstrukce 
pochodu soumarské karavany, která poprvé po zániku Zlaté stezky přivezla sůl z alp-
ských ložisek přes Pasov a po Zlaté stezce až do Prachatic. Po celý rok byl výzkum Zlaté 
stezky mnohokrát prezentován ve sdělovacích prostředcích v České republice i v Ně-
mecku (přednášky, výstavy, články v novinách, pořady v rozhlasu a v televizi). 

Pošumavské zámečky
Pokračování v archivním výzkumu (SOA Třeboň, Národní archiv Praha atd.) a v do-

kumentaci současného stavu jednotlivých zámečků (průběžná fotografická dokumen-
tace a dokumentace současných majetkových, stavebních a společenských poměrů 
přímo na místě) ve vymezeném území. Vzhledem k soustředění většiny pracovního 
úsilí na Zlatou stezku byl výzkum zámečků v tomto roce utlumen a terénní průzkum 
se dotkl pouze lokalit Dub, Hrádek u Sušice, Kněžice, Volšovy a Žikov. Po celý rok pro-
bíhaly práce na článku Zámek Čkyně, který bude dalším pokračováním seriálu o pošu-

mavských zámečcích ve sborníku Prachatického muzea Zlatá stezka. Přípravné práce 
byly zahájeny na dalších článcích Zámek Čestice a Zámek Kundratice. 

Štaufové
Pokračování prací na přehledu bádání o nejvýznamnější dynastii středověké Říše 

římské v letech 1990–2010 pro Český časopis historický, který naváže na předchozí 
přehled za léta 1965–1990, uveřejněný v tomtéž časopisu v roce 1992. Pokračová-
ní v práci na knize Štaufové. Vzestup a pád prokleté dynastie (archivní studium, 
heuristika, sběr obrazového materiálu). Také tento úkol byl kvůli dominantnímu 
zaměření na Zlatou stezku v tomto roce utlumen.

Historie Prachatic do zániku Zlaté stezky
Průběžné rozšiřování pramenné základny ze základních edic (CDB, RBM, CIM, 

rožmberské archiválie, prameny k Zlaté stezce atd.) s cílovým výhledem na prachatický 
regestář pro dané období. V souvislosti s výročím této události byla pozornost věnová-
na povýšení Prachatic na královské město v roce 1609 (článek ve sborníku Zlatá stezka).

Granty
Průběžná práce na přípravě projektů, jednání, překlady textů, vyplňování formulá-
řů, vedení agendy, tvorba obsahové části atd.
Výzkum historické obchodní cesty Zlatá stezka z Pasova na českou hranici

Partneři: Universität Passau – Institut für Ostbairische Heimatforschung, Verein 
für Ostbairische Heimatforschung Passau

Vedoucí projektu: Profesor Dr. Franz Reiner Erkens
Trvání projektu: 2008–2013

Prachatické muzeum je českým partnerem a podílí se na práci výzkumného týmu, 
který prozkoumal českou část Zlaté stezky. Výsledky roku 2010 srovnej výše ve 
výzkumném úkolu Zlatá stezka.

Muzeum lesa v St. Oswaldu
Partner: Nationalpark Bayerischer Wald
Vedoucí projektu: Christian Binder M. A.
Trvání projektu: 2008–2011-02-10
Prachatické muzeum je českým partnerem a podílelo se na přípravných jedná-

ních, na přípravě a tvorbě nové expozice a na doprovodných akcích (konference, 
workshop). V roce 2010 byla dokončena a zpřístupněna přírodovědná část muzea.

Publikační činnost – práce vydané v roce 2010
Výzkum Zlaté stezky v Čechách dokončen (s P. Zavřelem), in: Zlatá stezka 16, 

2009, s. 13–27.
Zahájení výzkumu Zlaté stezky v Německu (s P. Zavřelem), in: Zlatá stezka 16, 

2009, s. 29–40.
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Josef Zítek (1832–1909), in: Zlatá stezka 16, 2009, s. 153–154.
Povýšení Prachatic na královské město v roce 1609, in: Zlatá stezka 16, 2009, 

s. 407–409.

Expozice
Stálá expozice „Zlatá stezka. Cesta bílého zlata“ v Prachatickém muzeu. Autor 

scénáře (s P. Zavřelem).
Účast na konferencích, symposiích, redakční práce.

Konference
24. dubna 2010, konference „1000 Jahre Goldener Steig“, Passau – Kloster Nie-

dernburg, Německo. Přednesen referát (s P. Zavřelem) „Der Goldene Steig in Au-
topsie und Empirie: Archäologische Einsichten“.

9.–11. června 2010, konference „Staré stezky“, Prachatice. Přednesen referát (s P. 
Zavřelem) „Zlatá stezka. Komplexní výzkum tisícileté obchodní cesty“.

18. září 2010, symposium „Wald: Museum: Mensch: Wildnis“, St. Oswald, Ně-
mecko. Přednesen referát „Neue Dauerausstellung zum Goldenen Steig im Pracha-
titzer Museum. Entstehungsgeschichte und Wirklichkeit“.

Redakce sborníků Zlatá stezka 16 a Zlatá stezka 17.

Ostatní
Člen redakce sborníku Mediaevalia historica, vydávaného Historickým ústavem 

AV ČR.
Člen redakce časopisu Výběr, vydávaného JČM v Č. Budějovicích.
Člen nákupní komise JČM v Č. Budějovicích.

Mgr. Pavel Fencl, historik mladších dějin, ředitel muzea
Výzkumné úkoly

1. Historie vsi Beneda
Archivní průzkum (SOA Třeboň, SOkA Prachatice, SOkA Strakonice) dokladů 

vztahujících se ke vsi Beneda (místních částí obcí Bušanovice a Předslavice). Výstu-
pem této práce bude genealogický, hospodářský a společenský vývoj vsi od první 
písemné zprávy do roku 1960.

2. Historie vsi Mičovice
Dlouhodobý archivní průzkum (SOA Třeboň, SOA Třeboň, prac. Český Krum-

lov, SOkA Prachatice, Pozemkové knihy KÚ Prachatice) dokladů vztahujících se 
k historii obce Mičovice a jejích místních částí – Frantoly, Jáma, Klenovice, Mičo-
vice a Ratiborova Lhota.

Granty
1. 1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami. 
Realizátor projektu – hlavní partner: Landratsamt Freyung

Ve spolupráci s RRA Stachy dohled nad výběrovými řízeními a realizacemi jed-
notlivých projektů ostatních českých partnerů, tvorba scénáře a zajištění natáčení 
filmu o oslavách milénia Zlaté stezky, zadání sestřihu německého filmu o histo-
rii Zlatá stezky a jeho český dabing. Oficiální účast (zástupce hlavního českého 
partnera) spolu s landratem Lanklem na zahájení oslav na Mechovém potoce a ve 
Waldkirchenu, na akcích v Grainetu, Prachaticích, Grafenau, Freyungu.. Oficiál-
ní účast na slavnostním ukončení bavorské části projektu na zámku Wolfstein ve 
Freyungu společně s panem landratem Lanklem. Svolávání pravidelných porad zá-
stupce RRA, ekonomky muzea a ředitele muzea.
2. Nejstarší toponyma v česko – bavorském pohraničí (okresy Prachatice a Frey-
ung-Grafenau)
Partner: Universität Passau
Vedoucí projektu: Profesor Dr. Rüdiger Harnisch
Trvání projektu: 2008–2011

Prachatické muzeum je českým partnerem a k výzkumu přispělo účastí na pra-
covních jednáních, přípravou výzkumu v českých lokalitách a v českých archivech 
a heuristikou v českých pramenech. Ředitel muzea zabezpečuje osoby pro zvukové 
nahrávky výslovnosti toponym. Zároveň pro bavorského partnera zpracoval pře-
hled toponym uvedených na mapách I., II. a III. vojenského mapování.

Publikační činnost
1. Ktiš 1310–2010. Ve spolupráci s Obcí Ktiš, zpracování vybraných textů do pub-
likace Ktiš 1310–2010 a její kompletní přepis a redakce.
2. Zpracování vybraných textů pro publikaci Historie lesů z okolí Srní a Prášil vy-
danou Správou NP Šumava
3. Pro nakladatelství Starý most Plzeň zpracování 65 kapitolek ze 100 pro publikaci 
100 zajímavostí ze staré Šumavy
4. Jamský písmák a malíř Václav Brom
5. Pravidelné příspěvky do Radničního listu

Ostatní činnosti
Ve spolupráci s městem Prachatice pokračuje ředitel muzea v těchto činnostech:
předseda Nadačního fondu
člen kulturní komise rady města
člen redakční rady Radničního listu – korektor
lektor Seniorské společnosti – Univerzita 3. věku
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Mgr. Ing. Marek Parkman, archeolog
Od počátku roku 2010 se začalo archeologické pracoviště stěhovat z hlavní bu-

dovy muzea do nového objektu na kraji města (Zlatá stezka čp. 245). Hlavním dů-
vodem byly již kapacitně nedostačující prostory pro zpracování a uložení archeo-
logických nálezů. Druhou změnou bylo pořízení nového služebního vozu Škoda 
Yeti, který je oproti předchozí Škodě Felicii combi mnohem vhodnější do terénu.

V roce 2010 bylo uzavřeno devět smluv s investory, z nichž bylo realizováno 
sedm. Dozor a záchranný archeologický výzkum proběhl na 121 akcích. U většiny 
z nich nebyly zjištěny žádné nálezy ani porušené archeologické situace.

Z akcí menšího rozsahu, které přinesly pozitivní zjištění, je možné uvést výzkum 
u Bělče. Jižně od obce byla při rekonstrukci plynovodu zachycena a navzorkována 
kulturní vrstva a zřejmě i zahloubený objekt z 13. století. Velmi cenné nálezy byly 
získány také v obci Žírec u Zdíkova. Před čp. 2 byla ve výkopu pro pokládku kabelu 
elektrického vedení zjištěna a malou sondáží zkoumána kulturní vrstva s kerami-
kou 13. století. Tento výzkum je významný především tím, že poskytl první nálezy 
datované do počátků vrcholného středověku na Zdíkovsku.

Další etapa výzkumu proběhla při úpravách terénu u novostavby rodinného 
domu na parc. č. 1252/2 v Netolicích. Tentokrát se místa sondáží soustředila na 
svah terasy a přilehlou nivu Netolického potoka. Byla získána bohatá kolekce ná-
lezů z 10.–13. století, především zlomky keramiky a zvířecí kosti. Nálezová situace 
dokládá, že zde docházelo především v průběhu 12. a 13. století ke značné akumu-
laci sedimentů opakovaně se rozvodňujícím potokem.

Na základě několika ojedinělých nálezů keramiky z 12.–13. století při dohledu 
výkopů pro pokládku elektrických kabelů v obci Třebanice, byla v roce 2010 pro-
vedena po dohodě s majiteli některých pozemků drobná zjišťovací sondáž. Jejím 
cílem bylo zjistit, zda se v intravilánu obce ještě zachovaly situace s těmito nálezy, 
které zřejmě dokládají samotný vznik této obce.

Příkladem toho, kolik důležitých archeologických situací nenávratně a zcela bez 
povšimnutí mizí při neohlášených stavbách rodinných domů, ale i na jiných stav-
bách, kde jsou prováděny zemní práce, je nález ze Čkyně. Zcela náhodně zde byla 
provedena prohlídka vykopaných základů pro novostavbu rodinného domu. Výko-
pem byly kompletně zničeny situace na celé ploše budoucího domu. Při okraji jámy 
byl u stěny výkopu zjištěn již porušený žárový hrob z 5. století př. Kr. Po dohodě se 
stavebníkem byla v tomto místě jáma rozšířena. Díky tomu se podařilo prozkoumat 
druhý žárový hrob. Kolem obou hrobů byly zjištěny koncentrace kamenů, v hrobech 
i mezi kameny byla nalezena časně laténská keramika. Kolik hrobů a jak vybavených 
zde bylo zničeno se již dnes nedozvíme. Kamenné struktury v profilech základové 
jámy, i nálezy keramiky na místě kam byla odvezena vytěžená zemina, však dosvěd-
čují, že ke zničení významných nálezů a informací zde nepochybně došlo.

O zapůjčení výstavy Keltové v jižních Čechách, která byla od začátku června 
do poloviny září 2009 jako hlavní výstava v Prachatickém muzeu, projevilo v roce 

2010 zájem Městské muzeum v Blatné a Městské muzeum a galerie ve Vodňanech. 
V obou muzeích výstava proběhla.

Za rok 2010 bylo do podsbírky archeologie Prachatického muzea zapsáno 21 
nových přírůstkových čísel.

Přehled akcí za rok 2010
Albrechtec, úprava NN, p. Hadrava, SB-3010-002, dozor.
Albrechtovice, kabel NN, p. Tlačil, SB-5009-003, dozor.
Arnoštka, kabel NN, p. Drozen, SB-5009-250, dozor.
Babice, zahuštění TS, ZD, SB-5010-057, dozor.
Babice, kabel NN, RD u hospody, SB-5008-406, dozor.
Běleč, oprava VTL plynovodu DN200 Běleč – Prachatice, dozor a ZAV.
Borky, úprava NN, p. Blumentritová, SB-3009-034, dozor.
Brdo, úprava venkovního vedení NN, SB-3009-051, dozor.
Budilov, přeložka NN, obec, SB-7010-008, dozor.
Čkyně, kabel NN, p. Kotál, SB-5009-317, dozor.
Čkyně, novostavba rodinného domu a garáže na poz. parc. č. 837/14, dozor a ZAV.
Dobrá, kabel NN, p. Rod, SB-5010-001, dozor.
Dolany, úprava venkovní sítě NN, čp. 20, SB-3009-020, dozor.
Doubrava, úprava sítě NN, p. Richter, SB-3009-093, dozor.
Drslavice, úprava NN, p. Kudrna, SB-3009-070, dozor.
Dub, kabel NN, p. Špirochová, SB-5009-223, dozor.
Frantoly, kabel NN, p. Dostálek, SB-5007-107, dozor a ZAV.
Hajná Hora, kabel NN, p. Novák, SB-5009-252, dozor.
Hlodačky, kabel NN, VaK, SB-5009-377, dozor.
Horní Chrášťany, kabel NN, p. Fencl, SB-5009-186, dozor.
Horní Vltavice, kabel NN u DD, obec, SB-5009-319, dozor.
Hradce, posílení NN, p. Zemek, SB-5009-327, dozor.
Hracholusky, polní cesty, dozor.
Hracholusky, kabel NN, p. Kříž, SB-3010-012, dozor.
Husinec – Běleč, přeložka silnice II/145, dozor a ZAV.
Husinec, úprava NN, p. Klesner, SB-3009-056, dozor.
Husinec, stavební úpravy sítě NN, ul. Kostnická, SB-3007-053, dozor.
Husinec, kaple sv. Cyrila a Metoděje, soubor 16 kapliček křížové cesty v ohradní 
zdi – dozor sond inženýrsko geologického průzkumu, dozor.
Chlumany, kabel NN, p. Jedličková, SB-5009-076, dozor.
Chroboly, kabel NN, p. Ferus, SB-5008-330, dozor.
Chvalovice, přípojka NN, p. Faktor, SB-5009-262, dozor.
Jáma, kabel NN, samoty, SB-5007-241, dozor.
Kahov, kabel NN, p. Palajová, SB-5009-129, dozor.
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Kratušín, kabel NN, p. Toušek, SB-5008-428, dozor.
Lažiště, kabel NN, p. Růžička, SB-5009-084, dozor.
Lhenice, úprava TS, závlahy, SB-5009-289, dozor.
Lhenice, TS, kNN, p. Kabát, SB-5009-188, dozor.
Lhenice, kabel NN, p. Holánová, SB-5009-332, dozor.
Lhota nad Rohanovem, kabel NN, p. Valenta, SB-5009-296, dozor.
Lipka, venkovní NN u TS vodojem, SB-3007-170, dozor.
Lipovice, úprava sítě NN, SB-3008-074, dozor.
Lužice, úprava NN, p. Svoboda, SB-3009-135, dozor.
Mahouš, polní cesty, úsek RC1, dozor.
Mahouš, polní cesty, úsek NS1, dozor.
Malovice, kabel NN, p. Rysová, SB-5009-166, dozor.
Malovice, kabel NN, p. Brom, SB-5009-364, dozor.
Malovice, kabel NN, OÚ, SB-5009-205, dozor.
Masákova Lhota, kabel NN, p. Rychtář, SB-5009-069, dozor.
Nebahovy, kabel NN, p. Šímová, SB-5010-030, dozor.
Netolice, kabel NN, ČS SV, SB-5009-206, dozor.
Netolice, kabel NN, Petrův Dvůr, SB-3007-128, dozor.
Netolice – Petrův Dvůr, rekonstrukce objektu na parc. č. 817/1, odstraňování kle-
nebních zásypů, dozor.
Netolice, úpravy terénu u novostavby rodinného domu na parc. č. 1252/2, dozor a ZAV.
Obora, polní cesty, dozor.
Olšovice, vzdušné NN, p. Kunzl, SB-5009-353, dozor.
Onšovice, kabel NN, p. Staňková, SB-5008-465, dozor.
Oseky, kabel NN, p. Langová, SB-5009-159, dozor.
Pěčnov, vedení NN pro FVE, SB-5009-258, dozor.
Perlovice, kabel NN, p. Vlk, SB-5009-273, dozor.
Prachatice, kabel NN, p. Fellnerová, SB-5008-479, dozor.
Prachatice, kabel NN, p. Tůma, SB-5009-102, dozor.
Prachatice, kabel NN, STABE, SB-5009-079, dozor.
Prachatice, úprava NN, U Studánky, SB-3009-007, dozor.
Prachatice, kabel NN, Žernovická ul., p. Ženíšek, SB-5008-438, dozor.
Prachatice, kabel NN, p. Jůzová, SB-5009-133, dozor.
Prachatice, kabel NN, p. Lipták, SB-5009-086, dozor.
Prachatice, rekonstrukce ulice Horní, dozor.
Prachatice, kabel NN, p. Dušek, SB-5010-054, dozor.
Prachatice, kabel NN, p. Šulc, SB-5010-354, dozor.
Prachatice, kabel NN, p. Filip, SB-5010-029, dozor.
Prachatice, úprava NN, p. Maňhalová, SB-3009-131, dozor.
Putkov, kabel NN, čp. 22, SB-3010-032, dozor.
Račov, k. ú. Výškovice, vedení NN + demontáž, p. Kuta, SB-3009-112, dozor.

Řetenice, kabel NN, p. Myslík, SB-5008-235, dozor.
Schwarzenberk, kabel NN, Filipovi, SB-5008-439, dozor.
Skláře, kabel NN, p. Koukalová, SB-5010-005, dozor.
Stachy, kabel NN, p. Smetana, SB-5008-293, dozor.
Strážný, rekonstrukce NN, TS Silon, SB-3007-095, dozor.
Strunkovice nad Blanicí, kabel NN, p. Slavíček, SB-5008-429, dozor.
Strunkovice nad Blanicí, kabel NN, p. Vondrák, SB-5008-372, dozor.
Strunkovice nad Blanicí, kabel NN, p. Pártl, SB-5009-264, dozor.
Strunkovice nad Blanicí, úprava terénu u novostavby rodinného domu na parc. č. 
168/11, dozor a ZAV.
Svatá Maří, kabel NN, p. Vyskočilová, SB-5009-227, dozor.
Svojnice, úprava NN, p. Lukášová, SB-3007-004, dozor.
Trhonín, úprava NN, p. Samec, SB-3009-006, dozor.
Třebanice, rekonstrukce NN, SB-3007-099, dozor.
Třebanice, sondáž v intravilánu obce, výzkum.
Vadkov, kabel NN, p. Špiroch, SB-5009-167, dozor.
Včelná pod Boubínem, kabel NN, p. Baloun, SB-5009-137, dozor.
Vimperk, přeložka NN, Boubínská, SB-7009-009, dozor.
Vimperk, kNN, vNN, vysílač, SB-3007-161, dozor.
Vimperk, přeložka NN, PRO-SIN, SB-7009-010, dozor.
Vimperk, úprava NN, p. Pinter, SB-3009-045, dozor.
Vimperk, supermarket Tesco na ulici Sušická, dozor.
Vimperk, kabel NN, p. Jirsa, SB-5009-299, dozor.
Vimperk, přeložka NN, viadukt, SB-7010-004, dozor.
Vitějovice, kabel NN, p. Nitranský, SB-5009-314, dozor.
Vitějovice, kabel NN, p. Petrášek, SB-5009-328, dozor.
Vitějovice, kabel NN, p. Heřmanová, SB-5010-088, dozor.
Vlachovo Březí, kabel NN, p. Škopek, SB-5008-192, dozor.
Vlachovo Březí, rekonstrukce NN, sídliště, SB-3007-152, dozor.
Vlachovo Březí, stavba hasičského centra na st. p. 297, dozor.
Vlachovo Březí, kabel NN, p. Smola, SB-5009-241, dozor.
Vlachovo Březí, rekonstrukce sítě NN, p. č. 114, SB-3008-041, dozor.
Volary, kabel NN, p. Pocklan, SB-5010-028, dozor.
Vrbice, úprava NN, p. Těsnohlídek, SB-3009-108, dozor.
Výrov, úprava sítě NN, p. Kratoš, SB-3009-145, dozor.
Výškovice, samoty směr Vimperk, SB-3008-002, dozor.
Vyšovatka, rekonstrukce sítě NN, SB-3007-110, dozor.
Zátoň, vNN, kNN, p. Klas, p. Paterna, SB-5009-160, dozor.
Zátoň, přeložka NN, p. Paterna, SB-7009-011, dozor.
Zbytiny, kabel NN, p. Romanová, SB-5008-459, dozor.
Zdenice, kabel NN, p. Krejsová, SB-5009-315, dozor.
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Zdenice, kabel NN, p. Nováková, SB-5010-031, dozor.
Zdíkov, kabel NN, p. Říha, SB-5009-340, dozor.
Zvěřetice – Babice, fotovoltaická elektrárna 3,4 MW na poz. parc. 77/34 a 77/35, dozor.
Žár – Mlýny, úprava venkovního vedení NN, p. Buřič, SB-3009-022, dozor.
Žárovná, úprava NN, p. Janda, SB-3010-008, dozor.
Žírec, dozor výkopu a ZAV u čp. 2.
Žírec, kabel NN, SB-3008-121, dozor.
Žírec, úprava vedení NN, SB-5009-145, dozor.

 

Mgr. Zdenka Oberfalcerová – historička umění, kurátorka, 
grafička

 V tomto roce, stejně jako v letech minulých bylo hlavním úkolem pracoviště 
nepřetržitě mapovat výtvarné dějiny prachatického regionu a zpracovávat doku-
mentaci děl výtvarného umění. Pokračováno bylo v digitalizaci evidenčních karet, 
v opravě karet stávajících a v doplňování fotodokumentace. Kurátorka pravidelně 
navštěvovala depozitární prostory a průběžně kontrolovala uložení sbírkových 
předmětů. Sbírku lidových podmaleb na skle a část souboru miniatur nově uložila 
do vhodných obalových materiálů (EMBA).

 V oblasti akvizic byla výtvarná sbírka obohacena o soubor fotografií Václava Mali-
ny, zakoupen byl obraz malíře Josefa Krejsy- Kytice, v aukci bylo vydraženo dílo malí-
ře Františka Zikmunda – Chrám sv. Jakuba Většího v Prachaticích. Darem přibylo do 
sbírek 18 kusů grafických listů Rudolfa Škudly a 58 autorských tisků Jindřicha Bošky. 
Celkem se sbírka rozrostla o 100 kusů uměleckých děl (27 přírůstkových čísel).

Bylo pokračováno ve výzkumu insitního umění na jihu Čech, doplňovány byly 
informace o současných i nežijících výtvarných umělcích prachatického regionu (rod 
Bošků z VlachovaBřezí, Marie Kálalová, Helena Vanišová a další). Přednostně byl za-
počat soupis díla Rudolfa Škudly včetně fotodokumentace. Na tomto pracovišti bylo 
poskytnuto badatelům i laické veřejnosti 28 odborných rad a konzultací.

V rámci výstavní činnosti organizovala jako kurátorka dvě výstavy – Příběhy 
kněhoznaček Josefa Váchala a Stavebnice Merkur. Samozřejmostí byl i podíl na sa-
motné výstavní instalaci.

 Jako grafička pravidelně navrhovala a realizovala propagační tiskoviny pro potřeby 
muzea (plakáty, pozvánky, programy, Zpravodaj – čtvrtletník Prachatického muzea).

Věra Toncarová, konzervátorka
V průběhu roku bylo zkonzervováno a odborně ošetřeno celkem 322 předmětů, 

včetně nových přírůstků získaných do sbí rky Prachatického muzea. První čtvrtletí 
roku bylo věnováno rekonzervaci předmětů ve stávajících expozicích a konzervaci 
modelu „Dobývání Prachatic Žižkovým vojskem 1420“.

Byly konzervovány předměty na výstavy „Sůl nad zlato“ (35 kusů), „Věci první 
a poslední“ (14 kusů) a do stálé expozice „Zlatá stezka“ byly zrekonzervovány archeo-
logické předměty (40 kusů). Pro vydání obrazového kalendáře Městského úřadu Pra-
chatice na rok 2011 byly odborně ošetřeny obrazy (tři kusy) a pro zápůjčku na zámek 
Dub u Prachatic nábytek a zrcadlo (tři kusy). Probíhala příprava a výběr předmětů 
do nové expozice „Životní pouť sv. Jana Neumanna“, její realizace se uskuteční v dub-
nu 2011. Vybrané předměty jsou převážně z podsbírky výtvarné a umělecké řemeslo, 
jsou to například obrazy – olejomalby, litografie, polychromované plastiky, ostatkové 
obrázky a další devocionálie. Kromě předmětů Prachatického muzea projdou (rok 
2011) konzervátorskou dílnou také zapůjčené předměty Muzea JUDr. Otakara Ku-
drny a předměty Římskokatolické farnosti Prachatice. Část vybraných předmětů byla 
již odborně ošetřena.

V průběhu roku byly také konzervovány předměty, dle požadavků kurátorů jed-
notlivých podsbírek. Na úseku tohoto pracoviště je vedena fotodokumentace a do-
kumentace konzervačních karet. Pravidelně probíhaly kontroly depozitářů.

Provozní oddělení
Truhlářská dílna

V loňském roce se převážná většina realizací točila kolem budování nové expo-
zice Zlaté stezky – Cesta bílého zlata. Pracovníci provozního oddělení Leoš Javorka 
a Milan Marek, společně s externími firmami, které se také podílely na zhotovení 
vybavení nové expozice, vyrobili: nábytek a podlahu hospody, podstavec pod mo-
del Dobývání Prachatic, sokly, panely, kryty a podium do expozice a novou po-
kladnu. Pro potřeby depozitářů, kanceláří a výstav pak zhotovili stůl do kanceláře, 
desky na stoly pro hernu k výstavě Merkur a regály.

Kromě těchto realizací a dalších běžných provozních povinností vyvstala loni 
v souvislosti s novou expozicí ještě jedna nová. Před prvním mrazem a sněhem 
bylo třeba odinstalovat ve dvorku muzea figuríny koní a soumarů a po vysušení 
uskladnit do vyhovujících podmínek. Na jaře v příštím roce bude třeba výše uve-
dené opět připravit na další sezonu.

Návštěvnost
V roce 2010 navštívilo Prachatické muzeum celkem 19485 osob, z toho bylo 

3588 platících, největší zájem byl o novou expozici Cesta bílého zlata. Nejvíc ná-
vštěvníků přichází tradičně na Dny otevřených dveří.  Nejúspěšnější byla Muzejní 
noc, přišlo 872 osob.
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VIII. Drobné příspěvky

Jak se rodil projekt Tisíc let soumarských stezek mezi 
Bavorskem a Čechami
Pavel Fencl

 
V listopadu 2008 jsem navštívil ředitele RRA Šumava Miloše Picka, abychom 

zhodnotili projekty zrealizované u příležitosti 160. výročí narození Karla Kloster-
manna. Upozornil jsem jej, že v roce 2010 uplyne tisíc let od první písemné zprávy 
o obchodní cestě mezi Pasovem a Čechami, později nazývané Zlatá stezka. Dohodli 
jsme základní rámec budoucího projektu a protože na toto výročí se již tehdy za-
čínala připravovat i bavorská strana, byla počátkem roku 2009 na Stachách uspo-
řádána první pracovní schůzka, které se zúčastnili zástupci měst Kašperské Hory 
a Vimperk, Prachatického muzea, úřadu zemského rady ve Freyungu a regionální 
rozvojové agentury. Všichni přítomní se shodli na tom, že bude zrealizován projekt, 
který vhodným způsobem připomene milénium cesty, která spojovala tehdejší Pa-
sovsko s Čechami. Následovaly další schůzky, z nichž postupně vykrystalizovala po-
doba dílčích akcí celého projektu. Zásadní problém nastal, když bylo dohodnuto, že 
hlavním realizátorem projektu bude landratsamt ve Freyungu, k němuž se připojí 
desítky zájemců o dílčí projekty v okresech Freyung-Grafenau a Passau, čeští partne-
ři však musí vybrat jednoho zástupce, který bude jediným partnerem landratsamtu. 
Tím, kdo byl ochotný podstoupit tuto nevděčnou roli, byl zástupce Prachatického 
muzea. Bylo to svým způsobem logické. V této fázi přípravy projektu již byly známy 
přibližné náklady na dílčí projekty a Prachatické muzeum mělo připravený záměr, na 
jehož realizaci bylo potřeba čtvrt miliónu euro. Po rozdělení rolí následovaly pravi-
delné pracovní porady ve Freyungu, Prachatickém muzeu a v Kašperských Horách. 
Bylo potřeba připravit marketing celého projektu včetně dvoujazyčných webových 
stránek, informační tiskoviny, které obdržela každá obec na obou stranách Šumavy, 
zpracovával se časový harmonogram akcí, dolaďovaly se obsahové i formální stránky 
jednotlivých akcí. Když byly všechny potřebné záležitosti dořešeny, byl projekt čes-
ké strany zpracován RRA Šumava a koncem léta 2009 odevzdán. Schválení, event. 
odmítnutí projektu bylo předpokládáno v prosinci 2009. Podzim tohoto roku byl 
ve znamení nejistoty a podstoupení rizika zejména v Prachatickém muzeu. Některé 
záležitosti musely být objednány se značným předstihem, nebylo možné čekat na 
schválení projektu. Proběhla výběrová řízení na zhotovení modelu renesančních 
Prachatic, figurín soumarů a jejich koní a další dodávky. Dne 18. prosince byl pro-
jekt schválen a bylo možné s jistotou zahájit práce na budování expozice. Považuji za 
nutné zmínit se ještě o těch, bez nichž by realizace projektu byla mnohem obtížnější.

Za bavorskou stranu je potřeba uvést paní Katrin Wachter, která byla skutečnou 
koordinátorkou česko-bavorských akcí a svou milou češtinou občerstvovala často ob-
tížná jednání. Ing. Vladimír Silovský z RRA Šumava byl ten, kdo projekt za českou 

stranu formálně zpracoval a dohlížel na jeho realizaci. A konečně je třeba poděkovat 
paní Janě Svobodové, hospodářce Prachatického muzea, která obětavě vedla účetnic-
tví celého českého projektu a která musela často řešit zapeklité situace, neboť poradní 
hlasy z různých míst také různě radily. Velký dík patří zřizovateli muzea, Jihočes-
kému kraji, jmenovitě radnímu pro kulturu ing. Františku Štanglovi. Jihočeský kraj 
velkoryse zajistil předfinancování i kofinancování celého českého projektu.

Nová expozice Zlaté stezky
František Kubů

V rámci oslav milenia Zlaté stezky otevřelo Prachatické muzeum 4. června 
2010 novou expozici této obchodní cesty, po které se především dopravovala do 
Čech sůl. Expozice je plodem dvacetiletého výzkumu, který Prachatické muzeum 
provádí ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a univerzi-
tou v bavorském Pasově. Nová expozice má dvě části. Naučná část je pojata jako 
komplexní databanka poznatků a informací o Zlaté stezce, které budou průběžně 
doplňovány o nové výstupy výzkumu i o nové informace turistického a všeobecné-
ho rázu. Expoziční část představuje vizuální a pocitovou procházku po středově-
ké trase dopravované soli z oblasti alpských solních ložisek přes Pasov a po Zlaté 
stezce až do Prachatic. Návštěvník je veden krajinou, kolem vystavených druhů 
zboží, přepravovaného po Zlaté stezce, mezi strážními hrady, soumarskou osadou 
s hostincem a kovárnou až k úvozové cestě se soumarskou karavanou. S tou dojde 
na okraj lesa nad širou kotlinu, v jejímž středu trůní velkolepé výstavné renesanční 
město Prachatice.

Nově pojatá expozice spojuje poučení o slavné středověké obchodní cestě, která 
založila slávu Prachatic, s atraktivní a moderní multimediální podívanou. Vychá-
zí tak vstříc požadavku nově prezentovat Zlatou stezku jako významný historický 
fenomén Prachaticka i celé Šumavy a jeden ze symbolů nově navázané spolupráce 
mezi sousedními oblastmi České republiky a Německa.

Mezinárodní konference Staré stezky v Prachaticích
František Kubů

Jako příspěvek k millenniu Zlaté stezky uspořádalo Prachatické muzeum ve 
spolupráci s Národním památkovým ústavem v Brně ve dnech 9.–11. června 2010 
mezinárodní vědeckou konferenci, na které se sešli čeští a němečtí badatelé nově se 
rodícího vědního oboru o starých komunikacích. V krásném prostředí radničního 
sálu staré prachatické radnice zaznělo 14 referátů, které představily současný stav 
bádání o starých komunikacích ve střední Evropě. Jeden z nich shrnul dlouholetý 
výzkum Zlaté stezky, který se po dokončení stane jedinečným příkladem komplex-
ně prozkoumané a zdokumentované středověké obchodní cesty. Exkurze po Zlaté 
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stezce z Prachatic do bavorského Waldkirchenu byla součástí konference. Do kon-
ce roku 2011 by měl vyjít sborník přednesených příspěvků. 

Příběhy kněhoznaček Josefa Váchala 
Zdenka Oberfalcerová

Ve dnech 8. dubna až 6. června 2010 nabídlo Prachatické muzeum veřejnosti 
příležitost shlédnout výjimečnost užité grafiky Josefa Váchala, fenoménu českého 
umění 20. století, malíře, řezbáře, grafika, spisovatele, fotografa, ale také  zaklada-
tele tradice českého exlibris. Díky ojedinělému dřevoryteckému mistrovství a origi-
nalitě exlibris plných vizí, symbolů a tajných značek se stal velmi záhy sběrateli vy-
hledávaným autorem. Podle svého vyjádření vytvořil Váchal na 650 rytých a kresle-
ných knižních značek, které jsou spojeny s více než dvěma sty objednavateli.

Výstava převzatá z Regionálního muzea v Teplicích představila 171 tištěných exlib-
ris vytvořených v rozmezí let 1909-1952. Tvořila výběr z ojediněle uceleného souboru 
490 knižních značek, které byly do  fondů Regionálního muzea v Teplicích zakoupeny 
v roce 1976 ze sbírek teplického sběratele Karla Pavelky. Příběhy některých knižních 
značek – „kněhoznaček” byly na výstavě převyprávěny citacemi ze vzájemné korespon-
dence Josefa Váchala a několika blízkých přátel i sběratelů. Výstava prezentovala exlib-
ris jako svébytnou součást i jakýsi lexikon celého Váchalova grafického díla.

Výstava o historii stavebnice Merkur
Zdenka Oberfalcerová

Na období hlavní turistické sezóny jsme pro návštěvníky připravili výstavu zabý-
vající se historií a vývojem dětských kovových stavebnic. K vidění byly krom jiné-
ho naprosto unikátní exempláře z dvacátých let minulého století a vystavené vzorky 
mapovaly celý vývoj stavebnic až do současnosti. Sběratel Jiří Mládek z Roudnice 
nad Labem, který nám své stavebnice zapůjčil, je majitelem největší sbírky českých 
a zahraničních stavebnic typu Merkur a patří v tomto oboru mezi uznávané veličiny. 

 Součástí výstavy byl tvořivý koutek, kde si malí i velcí konstruktéři dle libosti 
mohli cokoli z dílků stavebnice Merkur sešroubovat.

Muzejní noc
Věra Škopková

Muzejní noc byla slavnostně zahájena vernisáží nové expozice Zlaté stezky – Cesta 
bílého zlata. Návštěvníci si hned v úvodu vyslechli komentovanou prohlídku této ex-
pozice od jednoho z jejích autorů PhDr. Františka Kubů. Z té je pak vyrušilo šermo-
vání v podání Spolku historického šermu Pětilistá růže z Tábora. Divadelníci z pra-
chatického Šumavského ochotnického spolku oživili velmi hlučně zasedání městské 

rady v expozici Renesance. Následovaly komentované prohlídky výstavy příběhy 
kněhoznaček Josefa Váchala s Mgr. Zdenkou Oberfalcerovou a stálých expozic mu-
zea s Mgr. Pavlem Fenclem. Návštěvníci si poté mohli odpočinout a potěšit ducha při 
hudbě české renesance v podání Dyškantů z Českých Budějovic. Ochotníci ze ŠOSu 
po tomto překrásném vystoupení odsoudili v přímém přenosu před městskou radou 
hříšníka, který šidil sůl. Po soudu si mohli ještě jednou zájemci poslechnout PhDr. 
Kubů při prohlídce nové expozice. Kdo si následně nechal ujít romantickou ohňo-
vou show Pětilisté růže, o hodně přišel. Toto vystoupení ukončilo celou Muzejní noc 
a návštěvníci se již mohou těšit na další, tentokrát Rožmberskou.

Věci první a poslední
Šárka Ladýřová

 Zrození a smrt, dvě klíčové fáze života. Dva mezní přechody, během nichž se jedi-
nec určitou dobu nachází v liminální fázi, než je uznán členem společnosti živých či 
mrtvých. Ve všech dobách i společnostech se k nim váže množství rituálů a magických 
úkonů. Byť se časem i místem liší, jedno mají společné: lidskou potřebu vyrovnat se 
s nahodilostí a pomíjivostí života, s nezvratností smrti, se zdánlivou krutostí přírodních 
zákonů. S oním mysteriózním tajemstvím života a smrti, které člověka stále fascinuje. 

Výstava Věci první a poslední se zaměřila na to, jak zrození a smrt prožívali lidé v ob-
dobí od ranného novověku do poloviny minulého století. Žádná doba nebyla idylická, 
porod i smrt se často odehrávaly v krutých bolestech a často také jeden druhého násle-
dovaly . V období novověku se již začíná rozvíjet lékařská péče, mění se přístup k dětem 
a pojetí rodiny. Ve městech se rodí moderní průmyslová společnost, se všemi svými 
vymoženostmi i nástrahami. Venkov se oproti městu mění pomalu, až do poloviny 20. 
století ženy rodí doma, s pomocí porodních babiček, někdy jen zkušené sousedky, vzác-
ně je přítomen lékař. Zápal plic, úraz na poli či v lese je stále častou příčinou odchodu ze 
světa. Staří lidé dožívají na vejminku u svých dětí, dokud to jde, účastní se pracovních 
aktivit rodiny, starají se o nejmenší děti. Tam, kde mladí z domova odcházejí za lepším, 
staří zůstávají sami, odkázáni na sociální sítě vesnice. Život na venkově je stále ještě 
protkán úkony symbolické magie, pověrami a přechodovými rituály. Některé z nich si 
sebou lidé odnášejí do města, jiné zůstanou zapomenuty, jiné se během času mění a ač-
koli je jejich původní smysl zapomenut, žijí v představách lidí dál.

Výstava v Prachatickém muzeu se snažila přiblížit tyto rituály a úkony, nezbyt-
né pro přivítání človíčka a vybavení nebožtíka, v kontextu jižních Čech a Šumavy. 
Návštěvníkům nabídla množství zajímavých předmětů z vlastních sbírek muzea, 
představila i nové přírůstky. Skvostem mezi nimi byla secesní kovová kolébka s ne-
besy a zlacenými litinovými ozdobami. 

Další exponáty na výstavu zapůjčilo Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netoli-
cích, Prácheňské muzeum v Písku, Městské muzeum Týn nad Vltavou a soukromí 
sběratelé. 



ROČENKA PRACHATICKÉHO MUZEA 2010

Autoři textů:
Mgr. Pavel Fencl, PhDr. František Kubů, Šárka Ladýřová,

Mgr. Zdenka Oberfalcerová, Mgr. Ing. Marek Parkman, Jana Svobodová, 
Věra Škopková, Věra Toncarová, Jaromíra Zýková

Redakce:
Mgr. Pavel Fencl, Mgr. Zdenka Oberfalcerová

Grafický návrh a výběr fotografií:
Mgr. Zdenka Oberfalcerová

Fotografie:
Mgr. Zdenka Oberfalcerová, Mgr. Ing. Marek Parkman, Šárka Ladýřová

Předtisková příprava: Jan Kortus – Profset

Tisk: Akcent Vimperk

Vydalo Prachatické muzeum,
příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, květen 2011 

náklad 150 výtisků 

ISBN 978-80-87421-06-2


