
ROČENKA
PRACHATICKÉHO

MUZEA

2011

PRACHATICKÉ MUZEUM
Velké náměstí 13
383 01 Prachatice
 tel.: 388 311 419
fax: 388 316 652

e-mail: muzeum@prachatickemuzeum.cz



ISBN 978-80-87421-08-6

Obsah

 I. Přehled činností Prachatického muzea pro veřejnost   5
 II. Struktura a stav pracovníků   8
 III. Hospodaření muzea v roce 2011   8
 IV. Projekty Prachatického muzea 2010–2011   9
 V. Knihovna   10
 VI. Sbírky   11
 VII. Činnost odborného oddělení   17
 VIII. Drobné příspěvky   29



5

Výroční zpráva Prachatického muzea 
za rok 2011

Úvodem
Rok 2011 patřil k těm náročnějším v životě Prachatického muzea. Především byl 

dokončen projekt 1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami. Posled-
ní akce tohoto ohromného projektu proběhly v létě na Kašperských Horách. Práce 
na vyúčtování projektu však pokračovaly po celý rok a budou pokračovat i v roce 
2012. Muzeum se rovněž přihlásilo ke dvěma výročím – především k tzv. Rožmber-
skému roku, což byl velkorysý projekt odboru kultury krajského úřadu Jihočeského 
kraje, a k 200. výročí narození nejslavnějšího prachatického rodáka, svatého Jana 
Nepomuka Neumanna. Na první výročí reagovalo Prachatické muzeum zdařilou 
výstavou Poslední sbohem rožmberského velmože a Janu Nepomuku Neumann-
ovi věnovalo malou expozici, mapující život a dílo prvního amerického svatého. 
Ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem pak byla na Zámečku otevřena 
výstava Počátky lesního hospodářství na Šumavě. Další výstavy jsou uvedeny v pří-
slušné kapitolce této zprávy. Pokračoval výzkum Zlaté stezky na bavorském území. 
Prachatické muzeum provedlo i archeologický průzkum předpokládaného úseku 
Linecké stezky, jedné z nejstarších obchodních cest na jihu Čech. Sbírky muzea se 
podařilo obohatit souborem obrazů Jindřicha Bošky a dalšími akvizicemi. Muze-
um realizovalo krátký film o průběhu oslav milénia Zlaté stezky a podílelo se na 
vzniku filmu o insitním umělci Josefu Chwalovi.

I. Přehled činností Prachatického muzea pro veřejnost
Výstavy
V hlavní budově Prachatického muzea na Velkém náměstí, čp. 13
1. duben – 15. květen Dotýkání – obrazy Heleny Vanišové
6. – 26. duben Svět kraslic Lenky Volkové
15. duben – 30. prosinec  Životní pouť sv. Jana Nepomuka Neumanna, nová stálá 

expozice
3. červen – 30. prosinec  Poslední sbohem renesančního velmože. Petr Vok 

a vpád Pasovských
V budově Zlatá stezka, čp 255
16. červen – 30. listopad  Počátky lesního hospodářství na Šumavě, výstava 

k Mezinárodnímu roku lesů
16. červen – 30. listopad  Krásy jižních Čech z ptačí perspektivy, fotografická vý-

stava

Na obálce detaily sbírkových předmětů:
Titulní strana Dvorský kord, železo, měď, cín
Zadní strana Madona, domácí oltářík
 Hřbitovní kříž, železo
 Střelecký terč, olejomalba na dřevě
 Josef Chwala: Karlštějn, kolorovaná dřevořezba
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30. září – 30. listopad  Místa utrpení, smrti a hrdinství. Život vězňů v nacis-
tických koncentračních táborech

Přednášky
V hlavní budově Prachatického muzea
13. duben  Šumava v průběhu času očima přírodovědce, Ing. 

Alois Pavlíčko, Agentura ochrany přírody a krajiny 
Praha

17. květen  Vpád Pasovských, PhDr. František Kubů, Prachatické 
muzeum, Prachatice

7. červen  Poslední Rožmberkové jako český a evropský feno-
mén, Prof. Dr. Jaroslav Pánek, DrSc., Historický ústav 
Akademie věd České republiky, Praha

21. červen  První finanční otřes moderní doby. Státní bankrot 
z jara 1811 v širších společensko-ekonomických sou-
vislostech, PhDr. Jan Hájek, CSc. Historický ústav Aka-
demie věd České republiky, Praha

28. červen  Kašperskohorská větev Zlaté stezky, PhDr. František 
Kubů, Prachatické muzeum, Prachatice a PhDr. Pater 
Zavřel, Jihočeské muzeum, České Budějovice

20. září  Egypt – výzkum Sahary a křesťanské kláštery v poušti, 
PhDr. Jaromír Beneš, PhD., Laboratoř archeobotaniky 
a palaeoekologie Jihočeské univerzity v Českých Budě-
jovicích, České Budějovice

4. říjen  Počátky lesního hospodářství na Šumavě, Mgr. Pavel 
Fencl, Prachatické muzeum, Prachatice

25. říjen  Dušičky, Mgr. Petra Richterová, Prachatické muzeum, 
Prachatice

8. listopad  Nedestruktivní průzkum rožmberské hrobky ve Vyš-
ším Brodě, Mgr. Zuzana Thomová, Jihočeské muzeum, 
České Budějovice

13. prosinec  Jižní Čechy v raném středověku, Mgr. Ing. Marek 
Parkman, Prachatické muzeum, Prachatice

Mimo Prachatické muzeum
15. březen  Zánik rodu Rožmberků, Akademie třetího věku, Mgr. 

Pavel Fencl, Prachatické muzeum, Prachatice
23. březen  Die Grafen von Bogen in Böhmen, Oberaltaich, Ně-

mecko, PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum, 
Prachatice

12. duben  Jan Žižka v jižních Čechách, Akademie třetího věku, 
Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum, Prachatice

4. květen  Rožmberkové, MěO SDČR, Prachatice, Mgr. Pavel 
Fencl, Prachatické muzeum, Prachatice

12. květen  Zlatá stezka, Kašperské Hory, PhDr. František Kubů, 
Prachatické muzeum, Prachatice a PhDr. Petr Zavřel, 
Jihočeské muzeum, České Budějovice

25. květen  Vpád Pasovských, MěO SDČR Prachatice, PhDr. Fran-
tišek Kubů, Prachatické muzeum, Prachatice

16. červen  Kašperskohorská větev Zlaté stezky, Kašperské Hory, 
PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum, Pracha-
tice a PhDr. Petr Zavřel, Jihočeské muzeum, České Bu-
dějovice

21. červenec  Zlatá stezka na německém území, Kašperské Hory, 
PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum, Pracha-
tice a PhDr. Petr Zavřel, Jihočeské muzeum, České Bu-
dějovice

22. září  Tradice Zlaté stezky, Kašperské Hory, PhDr. František 
Kubů, Prachatické muzeum, Prachatice a PhDr. Petr 
Zavřel, Jihočeské muzeum, České Budějovice

8. říjen  Bamberská vražda 1208, Cheb, PhDr. František Kubů, 
Prachatické muzeum, Prachatice 

1. prosinec  Prezentace knihy Goldener Steig III., Pasovská univer-
zita, Pasov, PhDr. František Kubů, Prachatické muze-
um, Prachatice

Ostatní akce 
31. březen Tisková konference
6. – 8. duben  Řemesla: Lenka Volková, Mistryně lidové tvorby 

v technice lepení slámou – Zdobení kraslic
17. květen  Po stopách Jana Žižky v jižních Čechách, exkurze, 

Akademie třetího věku, Mgr. Pavel Fencl, Prachatické 
muzeum, Prachatice

3. červen Rožmberská muzejní noc
14. červen  Po stopách Rožmberků, exkurze pro Akademii třetího 

věku, Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum, Prachatice
25. červen  Slavnosti Solné Zlaté stezky, Řemesla: Richard Vondrá-

šek – kameník
19. červenec  Krajinou Rožmberků kolem Netolic, akce pro Dětský 

prázdninový pas
17. září Dny EHD, Řemesla: Dana Nachlingerová – řezbářka
18. září Dny EHD, Řemesla: Miroslav Šefčík – košíkář
17. prosinec  Řemesla: Augustin Sobotovič – pekař – Vánoční pečení
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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
Mgr. Zdeňka Oberfalcerová historička umění, grafička, propagační pracovnice
Mgr. Ing. Marek Parkman archeolog
Věra Toncarová konzervářka
Anna Zíková výstavářka
Jaromíra Zýková kurátorka sbírek, CES

Provozní oddělení
Věra Škopková vedoucí oddělení, knihovnice, kontakt s veřejností, BOZP
Leonard Javorka údržbář, truhlář, pomocný výstavář
Milan Marek řidič, pomocný konzervátor, údržbář
Zdeněk Novák údržbář, pomocný výstavář
Mgr. Eva Nováková pokladní čp. 13
Libuše Jurková mzdová účetní, pokladní čp. 13, autoprovoz
Mgr. Ludmila Fidlerová pokladní čp 255 – DPP
Mgr. Hana Froňková pokladní čp. 255 – DPP
Emil Halfar dozor v expozici – DPP
Dagmar Ježková úklid – DPČ

III. Hospodaření muzea v roce 2011
Náklady (v Kč)

Spotřeba materiálu 869 078,26
Spotřeba energií 988 471,00
Prodané zboží 44 818,37
Opravy a udržování 164 993,40
Cestovné 30 841,15
Náklady na reprezentaci   6 486,00 
Ostatní služby 2 530 660,51

Mzdové náklady  3 823 499,00
Zákonné sociální pojištění  1 241 305,00
Zákonné sociální náklady  106 948,52
Ostatní daně a poplatky   750,00
Ostatní náklady z činnosti  117 206,33
Odpisy dlouhodobého majetku  1 013 940,00
Náklady celkem  10 938 997,54

Z toho: náklady projekt „1000 let soumarských stezek“ 1 821 927,96
náklady projekt „J. N. Neumann“   214 835,50
náklady projekt „Rožmberkové 2011“  217 508,00

Výnosy (v Kč)

Výnosy z prodeje služeb 726 753,00
Výnosy z prodaného zboží  45 172,00
Aktivace materiálu a zboží  48 785,00
Úroky  9 359,82
Ostatní výnosy z činnosti  2 581 162,91
Výnosy územních rozpočtů z transférů  7 527 764,81
Výnosy celkem  10 938 997,54
Z toho: výnosy projekt „1000 let soumarských stezek“ 1 821 927,96
výnosy projekt „J. N. Neumann“  214 835,50
výnosy projekt „Rožmberkové 2011“  217 508,00 

Hospodářský výsledek – zisk  0
           

 
IV. Projekty 
1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami
Realizátor projektu: Úřad zemského rady ve Freyungu, hlavní český partner Pra-
chatické muzeum, ostatní čeští partneři: Město Vimperk, KIS Vimperk, Obchodní 
akademie a gymnázium Vimperk, Město Kašperské Hory, obec Stožec
vedoucí projektu na české straně: Mgr. Pavel Fencl, ředitel Prachatického muzea
Trvání projektu: 2009-2011

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
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Trvání projektu: 2008–2013
Prachatické muzeum je českým partnerem a podílí se na práci výzkumného týmu, 
který prozkoumal českou část Zlaté stezky. Výsledky roku 2011 srovnej výše ve 
výzkumném úkolu Zlatá stezka.

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. 

Muzeum lesa v St. Oswaldu
Partner: Nationalpark Bayerischer Wald
Vedoucí projektu: Christian Binder M. A.
Trvání projektu: 2008–2011
Prachatické muzeum je českým partnerem a podílelo se na přípravných jedná-
ních, na přípravě a tvorbě nové expozice a na doprovodných akcích (konferen-
ce,workshop). V roce 2011 se pracovalo na přípravě historické části muzea. Pra-
chatické muzeum přispěje některými exponáty ze svých sbírek.

Krajina spojuje – Zámek Wolfstein-Synagoga ve Čkyni
Partner: Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni, o.p.s.
Trvání projektu: 2010–2013
Prachatické muzeum je dílčím partnerem tohoto projektu.

Porta culturae
Projekt ve stadiu příprav, příprava projektu Muzejních nocí 2012, 2013,
Výstava Andreras Hartauer
Společný projekt krajů Jihočeského, Jihomoravského a Vysočina a spolkové země 
Dolní Rakousy.

V. Knihovna
 Stav knihovního fondu k 31. 12. 2011 činil 6612 přírůstkových čísel. V tomto 

roce bylo zapsáno 97 nových. Knihovna odebírá 12 ks titulů odborných časopi-
sů, jeden titul deníku – Prachatický deník. V roce bylo zaregistrováno 22 čtenářů, 
z toho bylo 12 pracovníků Prachatického muzea . Vypůjčilo se celkem 191 titulů. 
Náklady na nový knihovní fond dosáhl výše ????? Kč, přičemž většinu nových titulů 

získala knihovna výměnou za vlastní publikace, především za sborník Zlatá stezka 
17/2010.

 Knihovna stále provozuje pro své čtenáře internet zdarma, v roce 2011 ho pou-
žilo celkem 5 uživatelů 24 krát.

Do programu Clavius bylo zaneseno celkem 24 sbírkových titulů, z toho 19 SbST.

VI.Sbírky
1. Výpůjčky
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 8/2008, celkem 15 ks na výstavu 
,,Karel Klostermann a pošumavské zámečky“, dlouhodobá výpůjčka.
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 Zlaté stezky.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 52/2010, celkem 16 ks do expo-
zice Zlaté stezky.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 25/2010, celkem 15 ks do expo-
zice Zlaté stezky.
Moravská galerie v Brně, smlouva č. Z 43/2011/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.
Národní zemědělské muzeum Praha, smlouva OH 20/2010, celkem 30 ks na výsta-
vu ,,Karel Klostermann a pošumavské zámečky“, dlouhodobá výpůjčka.
Městské muzeum Volyně, smlouva č. 1/2008, celkem 15 ks sb. předmětů a 297 
knih na výstavu ,,Karel Klostermann a pošumavské zámečky“, dlouhodobá vý-
půjčka.
Městské muzeum Volyně, smlouva č. 9/2010, celkem 16 ks do expozice Zlaté stezky.
Národní památkový ústav územní pracoviště v Českých Budějovicích, smlouva 
č. 16/2008, celkem 5 ks na výstavu ,,Karel Klostermann a pošumavské zámečky“, 
dlouhodobá výpůjčka.
Národní lékařská knihovna – Zdravotnické muzeum, celkem 12 ks na výstavu ,,Ka-
rel Klostermann a pošumavské zámečky“, dlouhodobá výpůjčka.
Muzeum středního Pootaví, Strakonice, smlouva č.5/2010, celkem 3 ks do expozice 
Zlaté stezky
Soukromá sbírka – manželé Nuskovi, Včelná pod Boubínem, celkem 5 ks na výsta-
vu ,,Karel Klostermann a pošumavské zámečky“, dlouhodobá výpůjčka.
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Soukromá sbírka – manželé Nuskovi, Včelná pod Boubínem, celkem 1 ks do expo-
zice Zlaté stezky.
Regionální muzeum Český Krumlov, smlouva č.8/2009, celkem 5 ks na výstavu 
,,Karel Klostermann a pošumavské zámečky“, dlouhodobá výpůjčka.
Regionální muzeum Český Krumlov, smlouva č.3/2010, celkem 23 ks do expozice 
Zlaté stezky.
Městské muzeum a galerie Vodňany, smlouva č.1/10, celkem 4 ks do expozice Zlaté 
stezky.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č.5/2010, celkem 8 ks do 
expozice Zlaté stezky.
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Komunita Prachatice, 
smlouva č.1/2011PM, celkem 37 ks do expozice ,, Životní pouť svatého Jana Neu-
manna. 
Římskokatolická farnost Prachatice, smlouva z 20. 1. 2011, celkem 10 ks do expo-
zice ,,Životní pouť svatého Jana Neumanna“.
Regionální muzeum Český Krumlov, smlouva č.1/2011, celkem 1 ks na výstavu ,,Po-
slední sbohem renesančního velmože-Petr Vok z Rožmberka a vpád Pasovských.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č.14/2011, celkem 5 ks do expozice 
,,Životní pouť svatého Jana Neumanna“.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č.11/2011, celkem 3 ks do expozice 
,,Životní pouť svatého Jana Neumanna“.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 2/2011, celkem 53 ks do 
expozice ,,Životní pouť svatého Jana Neumanna.
Národní zemědělské muzeum Praha, pobočka NZM Ohrada Hluboká nad Vltavou, 
smlouva č.10/2011, celkem 16 ks na výstavu ,,Poslední sbohem renesančního vel-
može-Petr Vok z Rožmberka a vpád Pásovských.
Národní zemědělské muzeum Praha, pobočka NZM Ohrada Hluboká nad Vlta-
vou, smlouva č.12/2011, celkem 29 ks na výstavu ,,Počátky lesního hospodářství 
na Šumavě“.
Ing. J. Dvořák, Sezimovo Ústí, smlouva č.11/2011PM, celkem 66 ks na výstavu 
,,Krásy Jižních Čech z ptačí perspektivy“.
Národní zemědělské muzeum Praha, pobočka NZM Ohrada Hluboká nad Vlta-
vou, smlouva č.15/2011, celkem 8 ks na výstavu ,,Počátky lesního hospodářství na 
Šumavě“.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č.4/2011, celkem 1 ks na 
výstavu ,,Poslední sbohem renesančního velmože-Petr Vok z Rožmberka a vpád 
Pasovských“.
Archiv des Bistums Passau, smlouva č. ABP/01.A/349A, celkem 4 ks na výstavu 
,,Poslední sbohem renesančního velmože-Petr Vok z Rožmberka a vpád Pasov-
ských“.
Celkem vypůjčeno 762 sbírkových předmětů.

2. Zápůjčky
Muzeum středního Pootaví, smlouva č.2/2003, celkem 1 ks, dlouhodobá zápůjčka.
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, smlouva č.4/2003, celkem 
1 ks, dlouhodobá zápůjčka.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č.3/2004, celkem 6 ks, dlouhodobá 
zápůjčka.
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.1/2001, celkem 4 ks, dlouhodobá zápůjčka.
Regionální muzeum Český Krumlov, smlouva č.1/2010, celkem 45 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 2 ks.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č.2/2011, celkem 98 ks.
Národní památkový ústav územní pracoviště v Českých Budějovicích, celkem 12 
ks.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č.5/2011, celkem 2 ks.
Národní zemědělské muzeum Praha, smlouva č.4/2011, celkem 3 ks.
Městské muzeum Volyně, smlouva č.6/2011, celkem 9 ks.
Celkem zapůjčeno 212 ks sbírkových předmětů.

3. Inventarizace
Na základě příkazu č.4/2011 ředitele Prachatického muzea Mgr. Pavla Fencla byla 
provedena řádná inventarizace podsbírky Uměleckého řemesla-16.
Zahájena byla 14. 6. a skončena 30. 8. 2011.
Dočasný kurátor podsbírky Jaromíra Zýková .
Členové inventarizační komise: PhDr. František Kubů, Věra Toncarová a Jaromíra 
Zýková.
Celkem bylo odinventováno 973 evidenčních čísel.
Na základě příkazu č.7/2011 ředitele Prachatického muzea Mgr. Pavla Fencla byla 
provedena mimořádná inventarizace podsbírky Knihy-18.
Zahájena byla 17. 10. a skončena 18. 11. 2011.
Kurátor podsbírky a předávající Marcela Rosová, kurátor podsbírky a přebírající 
Jaromíra Zýková.
Členové inventarizační komise: Marcela Rosová, Jaromíra Zýková a Věra Škopková.
Celkem bylo odinventováno 271 inventárních čísel ( SBST) a 1.118 inventárních 
čísel ( SB ).



14 15

4. CES
Centrální evidence sbírek
Evidenční číslo v CES: SPM/002-03-13/055002
Prachatické muzeum má celkem 13 podsbírek.
Podsbírka Etnografická-11, kurátor Mgr. Petra Richterová.
Podsbírka Archeologická-9, kurátor Mgr. Ing. Marek Parkman.
Podsbírka Jiná-sklo, porcelán a kamenina-25, kurátor PhDr. František Kubů.
Podsbírka Další – kamenné předměty, železné, hole-24, kurátor Marcela Rosová.
Podsbírka Negativy a diapozitivy-20, kurátor Marcela Rosová.
Podsbírka Písemnosti a tisky-19, kurátor Marcela Rosová.
Podsbírka Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média-21, kurátor Marcela Ro-
sová.
Podsbírka Militária-14, kurátor PhDr. František Kubů.
Podsbírka Výtvarného umění-15, kurátor Mgr. Zdeňka Oberfalcerová.
Podsbírka Uměleckého řemesla-16, kurátor Marcela Rosová
Podsbírka Uměleckoprůmyslové práce-17, kurátor Marcela Rosová
Podsbírka Numizmatická-13, kurátor Jaromíra Zýková.
Podsbírka Knihy-18, kurátor Jaromíra Zýková.

Dne 6. 4. jsme provedli změny v CES ,,aktualizace – nové přírůstky“ pro tyto pod-
sbírky:
Archeologická:21 PČ
Další – kamenné předměty, železné, hole:2 PČ
Etnografická: 24 PČ
Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média: 8 PČ
Jiná-sklo, porcelán a kamenina: 7 PČ
Písemnosti a tisky: 27 PČ
Uměleckoprůmyslové práce: 5 PČ
Výtvarného umění: 27 PČ
Celkem: 121 PČ

Dne 23. 11. 2011 jsme provedli změny v CES ,,katalogizace“ pro tyto podsbírky:
Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média: 53 IČ
Písemnosti a tisky: 451 IČ
Uměleckého řemesla: 3 IČ
Výtvarného umění: 108 IČ
Celkem: 615 IČ

CES k 31. 12. 2011 celkem: 27.813 evidenčních čísel

5. Sbírkotvorná činnost – nákupy
Jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost proběhlo v Prachatickém mu-
zeu dne 30. 11. 2011 ve složení:
Milena Smolová – Muzeum při Správě národního parku Šumava, Vimperk
Mgr. Ivan Slavík-Regionální muzeum, Český Krumlov
Daniela Liščáková-Muzeum JUDr. O.Kudrny, Netolice
Mgr. Pavel Fencl-Prachatické muzeum
Mgr. Zdeňka Oberfalcerová-Prachatické muzeum
Marcela Rosová-Prachatické muzeum

Seznam zakoupených předmětů:
1. Obraz Helena Vanišová: ,,Sněžná hora čaruje, olej/plátno, 60x50 cm, rám.
Cena: 12.000 Kč

2. Vyšívané dívčí kroje, 4 ks zavinovaček, vyšívaný dětský polštářek a háčkovaný 
čepeček.
Cena: 1.000 Kč

3. Soubor-státní vyznamenání, medaile, odznaky a plakety v etujích-31 kusů.
Cena: 2.000 Kč

4. Obraz ,,Prachatice“ od R. Škudly z roku 1930, olejomalba na plátně 20x28 cm, 
rám.
Cena:4.000 Kč

5. Obraz ,,Šumava, hraniční kameny“, od F. Dragouna z roku 1979, olejomalba, 
54x63 cm, rám.
Cena: 4.500 Kč

6.Volné grafické listy Ferdinanda Staegera (1880–1976) – 5 kusů.
Cena: 13.400 Kč

7. Čajový servis s orientálními motivy, 22 kusů (konvice, cukřenka, konvička na 
smetanu, 5 šálků, 6 podšálků, Union porcelánka Teplice (1919–1930).
Cena: 2.000 Kč

8. Obraz ,,Zrcadlení“, J. Boška, alchymáž-olej/sololit, 56x58 cm, bílý rám.
Cena: 15.000 Kč

9. Kávový servis, celkem 11 kusů (konvice, cukřenka, konvička, 3 šálky, 3 podšál-
ky), Lenhartova porcelánka Stará Role (1904–1949).
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Cena: 500 Kč
Celková částka na nákup sbírkových předmětů za rok 2011 činila celkem 54.400 Kč, 
vše bylo odsouhlaseno nákupní komisí.

6. Dary
V. Zachová, Prachatice
Dřevěný koník-hračka.
B. Kratochvílová, Prachatice
4 páry dámských a pánských rukavic, 1 pár černé střevíce, 3 ks dečky vyšívané, 1 
ks povlak na polštář.
Pí. Križaníková, Prachatice
1 ks dětský bryndáček, 1 ks dámská sukně, 1 ks dámská halenka, 1 ks náramkové 
hodinky.
J. Zýková, Prachatice
1 ks sklenice s uzávěrem, 3 ks alba na fotografie, 1 ks kuchyňský stůl.
F. Kučera, Vlachovo Březí
1 ks gramofon v dřevěné skříňce.
J. Toncar, Nebahovy
3 ks oblek s vestou.
L. Hanžlová, Prachatice
1 ks dětský kabát, 2 ks dětské šaty, 2 ks podprsenky, 1 ks dámské plavky, 2 ks kou-
pací čepice, 2 ks dětské opalovačky, 3 ks dámské trenýrky, 1 ks dívčí kalhotky, 1 ks 
dětská kšiltovka, 1 ks dámská sukně, 5 ks kožešinových čepic, 1 ks textilní kytice na 
klopu, 7 ks hliníkových tyček na záclony, 1 ks lesklý obal na knihu, 1 ks dívčí opalo-
vačky, 1 pár dámské sandály, 2 ks nafukovací rukávky, 1 ks nafukovací koupací míč, 
1 ks inkoust do plnících per, 1 ks vyobrazení města Prachatice na dřevěné podložce, 
1 ks reklamní talíř Prachatice, 1 ks šedé desky na papírové číslice, 6 ks dívčí košilka, 
4 ks hračky, 1 ks panenka mrkací a plačící, 3 ks oblečky na panenku.
L. Dortová, Prachatice
1 ks školní penál, 2 ks plastový košík, 1 ks dámská kabelka.
V. Zachová, Prachatice
1 ks malá pračka ,,Klad“.
P. Holakovská, Prachatice
2 ks dámský kostým, 1 ks dámské šaty, 3ks dámský kabát, 1 soubor sváteční uni-
forma správce povodí Vltavy,
1 ks dámské paleto.
Šárka Ladýřová, Vimperk
6 ks papírové dětské leporelo.
R. Šlesingerová, Prachatice
1 ks dámský šátek, 6 ks povlak na polštář.

V. Toncarová, Nebahovy
21 ks grafitové tužky, 2 ks pastelky v plechové a papírové krabičce.
J. Houška, Prachatice
1 ks papírové školní desky, 29 ks členských legitimací.
J. Boška, Jihlava
38 ks výtvarných děl Jindřicha Bošky (grafika, pastel, alchymáž, kombinovaná tech-
nika).
H. Vanišová, Praha
1 ks obraz, olej/plátno.

VII. Činnost odborného oddělení
František Kubů, historik starších dějin

Výzkumné úkoly

Zlatá stezka
Dokončení terénního výzkumu německé části Zlaté stezky od státní hranice 

směrem na jih za spolupráce německých kolegů (Paul Praxl, Dr. Hermann Ker-
scher, Prof. Franz-Reiner Erkens) a za finance německých institucí (koordinátorem 
výzkumu je Universität Passau). Prozkoumán byl poslední společný úsek německé 
části Zlaté stezky od spojení všech tří větví u Vendelsbergu až po Pasov. Objevený 
systém a významné úseky pozůstatků Zlaté stezky byly prozkoumány detektorem 
kovů (jeden systém a dva úseky). Průběžně byla vytvářena verbální, kartografická 
a fotografická dokumentace a při výzkumu se již pravidelně využívala nová a revo-
luční metoda tzv. airbornescanningu. Souběžně byly provedeny závěrečné práce na 
německé verzi 3. dílu knižní řady „Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum 
významné středověké obchodní cesty“. Kniha po přeložení prošla korekturami a na 
konci roku 2011 byla v Pasově vydána. V prvním pololetí 2011 se jako dovětek 
k oslavě millennia Zlaté stezky připomínalo výročí kašperskohorské větve této ob-
chodní cesty. S P. Zavřelem jsme k té příležitosti v Kašperských Horách realizovali 
čtyřdílný cyklus přednášek o Zlaté stezce a podíleli jsme se také na vybudování 
panelové výstavy o Zlaté stezce na kašperskohorském náměstí a na přípravě nové 
naučné stezky po kašperskohorské větvi, která završí zpřístupnění celého systému 
Zlaté stezky na českém území pro turistickou veřejnost. Do ukončení oslav kašper-
skohorské větve v srpnu 2011 byl výzkum Zlaté stezky mnohokrát prezentován ve 
sdělovacích prostředcích v České republice i v Německu (přednášky, výstavy, člán-
ky v novinách, pořady v rozhlasu a v televizi). 
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Pošumavské zámečky
Pokračování v archivním výzkumu (SOA Třeboň, Národní archiv Praha atd.) 

a v dokumentaci současného stavu jednotlivých zámečků (průběžná fotografická 
dokumentace a dokumentace současných majetkových, stavebních a společen-
ských poměrů přímo na místě) ve vymezeném území. Vzhledem k pokračujícímu 
soustředění většiny pracovního úsilí na Zlatou stezku byl výzkum zámečků i v tom-
to roce utlumen a terénní průzkum se dotkl pouze lokalit Dub, Čestice, Němčice 
a Nalžovy u Horažďovic. Po celý rok příležitostně pokračovaly práce na článku Zá-
mek Čkyně, který bude dalším pokračováním seriálu o pošumavských zámečcích 
ve sborníku Prachatického muzea Zlatá stezka. Pokračovaly přípravné práce 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). Nově začaly práce na zpracování štaufské 
falce v Chebu do významné medievistické řady Repertorium der deutschen Kö-
nigspfalzen, kterou vydává ústřední medievistická instituce v Německu Monumen-
ta Germaniae Historica v Mnichově. Do konce roku byl zpracován přehled pobytů 
říšských panovníků v této falci do konce vrcholného středověku.

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. Začaly práce na nové expozici Pracha-
tického muzea „Prachatice. Procházka minulostí města“, která bude realizována 
u příležitosti 700. výročí prvního doložení městského charakteru Prachatic. Mým 
úkolem bude podíl na zpracování období od 11. století do roku 1622 a některých 
tématických částí.

Granty
Průběžná práce na přípravě projektů, jednání, překlady textů, vyplňování formu-

lářů, vedení agendy, tvorba obsahové části atd.

Publikační činnost – práce vydané v roce 2011
Středověké nálezy z výšinných poloh v okolí Prachatic (s J. Fröhlichem 

a M. Parkmanem), in: Zlatá stezka 17, 2010, s. 13–35.
Millennium Zlaté stezky, in: Zlatá stezka 17, 2010, s. 115–124.

Der Goldene Steig in Autopsie und Empirie: Archäologische Einsichten 
(s P. Zavřelem), in: F. – R. Erkens (vyd.), 1000 Jahre Goldener Steig. Vorträge der 
Tagung vom 24. April 2010 in Niedernburg. Passau 2011, s. 113–141.

Die neue Dauerausstellung zum Goldenen Steig im Prachatitzer Museum. Entste-
hungsgeschichte und Wirklichkeit, in: Kulturwissenschaftliches Symposium Wald: 
Museum: Mensch: Wildnis (18. und 19. September 2010). Nationalparkverwaltung 
Bayerischer Wald, vyd. Daniela Decker a Christian Binder. St. Oswald 2011, s. 56–61.

Georg von Podiebrad und die Stadt Eger, in: Eger 1459. Fürstentreffen zwischen 
Sachsen, Böhmen und ihren Nachbarn: Dynastische Politik, fürstliche Repräsen-
tation und kulturelle Verflechtung, vyd. André Thieme a Uwe Resp za spolupráce 
Birgit Finger, Saxonia. Schriften des Vereins für sächsische Landesgeschichte, Bd. 
13. Wettin-Löbejün OT Dößel (Saalekreis) 2011, s. 294–306.

Der Goldene Steig. Historische und archäologische Erforschung eines bedeu-
tenden mittelalterlichen Handelsweges 3. Die Strecke Bergreichenstein – Staats-
grenze (s P. Zavřelem). Passau 2011, vyd. Verein für Ostbairische Heimatforschung 
Passau, Jihočeské muzeum České Budějovice a Prachatické muzeum Prachatice, 
kniha, 285 stran, 274 obrazových příloh (čb. i barevných fotografií, mapek, plánů, 
nákresů), 11 mapek průběhu trasy a 1 přehledná skládací mapa.

Výstavy a expozice
Výstava „Poslední sbohem renesančního velmože. Petr Vok z Rožmberka a vpád 

Pasovských“ (červen – prosinec 2011).
Přednášky, exkurze apod.

Přednášky v Prachatickém muzeu
3. května 2011,  Kašperskohorská větev Zlaté stezky (s P. Zavřelem)
17. května 2011,  Vpád Pasovských

Přednášky mimo Prachatické muzeum
31. ledna 2011,   Přednáška a beseda o Zlaté stezce pro německé studen-

ty, Gymnasium Grafenau, Německo
23. března 2011,   Die Grafen von Bogen in Böhmen, Oberaltaich, Ně-

mecko
12. května 2011,   Přednáškový cyklus o Zlaté stezce 1. Zlatá stezka obec-

ně a její prachatická a vimperská větev (s P. Zavřelem), 
Kašperské Hory

16. června 2011,   Přednáškový cyklus o Zlaté stezce 2. Kašperskohorská 
větev Zlaté stezky (s P. Zavřelem), Kašperské Hory
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21. července 2011,   Přednáškový cyklus o Zlaté stezce 3. Pasovská část Zla-
té stezky ( s P. Zavřelem), Kašperské Hory

22. září 2011,   Přednáškový cyklus o Zlaté stezce 4. Tradice Zlaté stez-
ky a soumarské pochody (s P. Zavřelem), Kašperské 
Hory

8. října 2011,   Bamberská vražda 1208, Cheb, Chebské muzeum 
2. listopadu 2011,   Vpád Pasovských, Prachatice, Klub důchodců

Exkurze
12. – 14. října 2010,   Muzejní studijní exkurze „Krajem husitského trojměstí“

Ostatní
Redakce sborníků Zlatá stezka 17 a Zlatá stezka 18
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 Včelná pod Boubínem
 Archivní průzkum dokladů vztahujících se ke vsi Včelná pod Boubínem
2.Stavební rozvoj Prachatic
 Zpracování vývoje uliční sítě města, jejího pojmenování pro potřeby publikace 
o Prachaticích, která vyjde v roce 2012.
3. Historie obce Mičovice
Dokončování archivního průzkumu dokladů vztahujících se k obci Milovice. Sběr 
materiálů z rodinných archivů. Předpokládané dokončení v roce 2013.
4. Historie vsi Beneda
Dlouhodobý archivní průzkum dokladů vztahujících se ke vsi Beneda (místní části 
obcí Bušanovice a Předslavice). Předpokládané dokončení v roce 2014.
35 let lesního závodu Kašperské Hory
Archivní průzkum dokladů vztahujících se k existenci největšího lesního závodu 
v Čechách (1956–1991)

Kurátor:
expozice: Životní pouť sv. Jana Nepomuka Neumanna, 
výstava: Počátky lesní hospodářství na Šumavě
příprava expozice Pohled do historie Prachatic

Publikační činnost:
Včelná pod Boubínem, ves-SDH-revír, publikace vydaná Prachatickým muzeem 
k 100. výročí vzniku SDH Včelná pod Boubínem
Po stopách soumarů, průvodce po Prachaticích a prachatické větvi Zlaté stezky
100 zajímavostí ze staré Šumavy II, (spoluautor, 30 kapitolek), pro nakladatelství 
Starý most, Plzeň
Dokončení filmu o oslavách milénia Zlaté stezky (scénář a režie), realizace duben 
2010-srpen 2011, dokončení prosinec 2011)
Texty do Zpravodaje Prachatického muzea, časopisu Vítaný host, Radničního listu

Přednášky
3. 2. Domov seniorů: Svatí a jejich atributy
15. 3. Akademie třetího věku: Zánik rodu Rožmberků
12. 4. Akademie třetího věku: Jan Žižka v jižních Čechách
4. 10. Prachatické muzeum: Počátky lesního hospodářství na Šumavě
Exkurze
17. 5. Po stopách husitů v jižních Čechách – pro Akademii 3. věku
14. 6. Rožmberská sídla – pro Akademii 3. věku
29. 9. Neznámé Pošumaví – pro obec Vitějovice

Účast na projektech

Mgr. Ing. Marek Parkman, archeolog
Činnost archeologického pracoviště byla, stejně jako v předešlých letech, zamě-

řena převážně na práci v terénu. Bylo dozorováno více než sto investorských akcí 
různého rozsahu. Pozitivní zjištění a následné záchranné výzkumy většího rozsahu 
proběhly na následujících stavbách.

 Při rekonstrukci objektu na parc. č. 817/1 v lokalitě Petrův Dvůr u Netolic bylo 
dohlíženo na vybírání klenebních zásypů. Při tom se podařilo získat dosti početný 
soubor především raně novověkých nálezů. Jedná se o zlomky keramiky, kachlů 
a zvířecích kostí. Na nalezených reliéfních komorových kachlích byl pozorován 
zvláštní jev, kdy vnější strana čelní vyhřívací plochy byla druhotně přetřena vrst-
vičkou jemné hlinky, která zakryla plastickou výzdobu.

 V rámci stavebních úprav kaple sv. Floriána na hřbitově ve Volarech probíhala 
rekonstrukce podlahy. Její úroveň nebyla snižována, byl pouze srovnán podklad 
a položena podlaha nová. Po odstranění staré podlahy z polygonálních dlaždic 
a tenké vrstvy malty, do které byly dlaždice položeny, byla celá plocha kaple pro-
zkoumána detektorem kovů. Byly nalezeny železné kované hřeby, které pochází 
pravděpodobně z doby výstavby kaple, kdy byl sbíjen krov. Na podlaze v lodi zůstal 
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na svém místě náhrobní kámen Georga Stögbaura z roku 1711, který ležel v ose 
kaple mezi oltářem a vchodem. Po začištění jeho okolí byl zachycen vstup do hrob-
ky vyzděný z cihel. Jednalo se o obvodové zdivo a cihly překrývající vnitřní plochu 
vstupu. Mezi tímto vstupem a oltářem pak byla částečně začištěna vlastní klenba 
hrobky, která byla stavěna z kamenů spojovaných maltou. Vrchol klenby se nachá-
zel jen několik centimetrů pod podlahou. Na severním konci hrobky byl zjištěn 
kamenný kruhový útvar se čtvercovým otvorem. Celá hrobka byla posunuta mírně 
na východ vůči ose kaple, která je orientovaná přibližně ve směru S – J.

 Ve Strunkovicích nad Blanicí byla při náhodné návštěvě polohy Hořice prove-
dena prohlídka skrývky pro stavbu rodinného domu. Ve stěně zářezu byl zjištěn 
a následně prozkoumán porušený zahloubený objekt 1/2011, jehož převážná část 
byla odbagrována. Výplň byla tmavě hnědá až černá, místy propálená, a obsahovala 
keramiku 12.–13. století.

 Záchranný výzkum proběhl v místech plánované stavby skladového objektu na 
parc. č. 1252/2 v Netolicích. Na této parcele proběhlo v posledních letech několik 
záchranných akcí, při kterých se podařilo získat důležité poznatky k osídlení pod-
hradí významného přemyslovského správního hradu, jehož pozůstatky se nachází 
pouze několik desítek metrů od dotčeného pozemku. Stejně jako při předchozích 
výzkumech, podařilo se i nyní získat početný soubor nálezů především z mladší 
doby hradištní a 13. století.

 Ve Vimperku probíhal dozor při rekonstrukci několika ulic. V ulici Sadová byly 
zjištěny násypy a vyrovnávací vrstvy spojené s různými komunikačními horizonty. 
Místy byly dobře patrné starší úrovně dláždění, i v několika vrstvách nad sebou, 
které je možné datovat pravděpodobně až do novověku a které ukazují na poměrně 
značný nárůst terénu. V ulici Svornosti bylo registrováno několik zajímavých ar-
cheologických situací. V nejnižší části ulice (před čp. 87) byla zjištěna zeď směřující 
od domu pod vozovku. Jednalo se o kameny spojované maltou. Bohužel nebylo 
možné zjistit, jak daleko pod ulici zdivo vycházelo, protože situace v těchto místech 
byly poničeny staršími výkopy pro inženýrské sítě. S velkou pravděpodobností se 
ale jednalo o zdivo sklepa. Druhým objektem byl kamenný kanál, který probíhal 
při jižní straně vozovky a sloužil k odvodu odpadních vod a kanalizace. Byl zachy-
cen v dolním úseku ulice, kde se zřejmě napojoval do zakrytého zregulovaného 
potoka a na druhém konci ústil do šachty v zatáčce ve střední části ulice. Byl po-
staven z kamenů spojovaných maltou – dvě paralelní zídky a klenutí. Jeho stáří je 
pravděpodobně novověké a vzhledem k nálezům drobných kousků plastů sloužil 
svému účelu i v průběhu 2. pol. 20. století. Třetím důležitým nálezem byly opět 
dva zbytky zdiva, které vybíhaly od čp. 108 pod chodník a komunikaci. Jednalo se 
o zevnitř omítnutou kamennou zeď s nárožím a cihlovou příčku. Zřejmě se jednalo 
opět o zasypaný sklep rozdělený mladší cihlovou příčkou. K zasypání sklepa došlo 
pravděpodobně jednorázově nebo v krátkém časovém horizontu někdy ve star-
ším novověku. Zásyp sklepa byl tvořen několika vrstvami, které obsahovaly velké 

množství archeologického materiálu – drobná stříbrná středověká mince, kerami-
ka, zvířecí kosti, zdobený kostěný předmět, drobné kovové nálezy, kameny, zlomky 
cihel, střešní krytiny, malty, omítek a uhlíky.

 V průběhu roku byly připraveny a prosloveny dvě přednášky: 20. 8. 2011 při 
keltských slavnostech ve Lčovicích na téma „Doba železná v Čechách“ a 13. 12. 
2011 v Prachatickém muzeu na téma „Jižní Čechy v raném středověku“. Ve spolu-
práci s historikem Františkem Kubů bylo připraveno a předáno do tisku sedmnácté 
číslo sborníku Zlatá stezka.

 Do archeologické sbírky bylo za rok 2011 zapsáno 20 nových přírůstkových 
čísel.

Přehled akcí za rok 2011
Albrechtovice, výstavba VN, TS, kabel NN, p. Rosa, SB-5008-420
Arnoštka, kabel NN, p. Beran, SB-5008-381
Bohumilice, kabel NN, p. Malý, SB-5010-307
Boubská, kabel NN, pí. Doulová, SB-5010-260
Budkov, kabel NN, p. Markytán, pí. Šímová, SB-5010-098
České Žleby, kabel NN, p. Vokál, SB-5010-209
Čkyně – u lomu, kabel NN, p. Říha
Dolní Chrášťany, svod NN, pí. Zikmundová, SB-3009-104
Dolní Chrášťany, výměna TS – pila, úprava NN, SB-3009-039
Dub u Prachatic, ČOM, kabel NN, SB-5010-136
Frantoly, kabel NN, pí. Ševčíková, SB-5009-339
Frantoly, kabel NN, pí. Ševčíková, SB-5009-339
Hliniště, kabel NN, směr Strážný, SB-3009-044
Holečkov, kabel NN, p. Mach, SB-5010-361
Horní Chrášťany, kabel NN, pí. Pilátová, pí. Stumpfollová, SB-5010-135
Horní Kožlí, kabel NN, pí. Vitoňová, SB-5010-251
Horní Nakvasovice, kabel NN, u TS, p. Beránek, SB-5011-070
Horní Nakvasovice, kabel NN, p. Beránek, SB-5011-069
Hradčany, venkovní NN, p. Jirásek, SB-5010-333
Hracholusky – obec, hřiště, kabel NN, parc. č. 1044/8, SB-5010-091
Hracholusky – obec, sklad, kabel NN, parc. č. 178/5, SB-5010-112
Hracholusky, kabel NN, p. Simota, p. Filip, SB-5010-350
Husinec, kabel NN, pí. Velková, SB-5010-179
Husinec, kabel NN, chaty, SB-5008-401
Husinec, kabel NN, zahrádky – p. Provod, SB-5010-296
Husinec, kabel NN, zahrádky – p. Otevřel, SB-5010-290
Chocholatá Lhota, úprava sítě NN, čp. 3 – Milan Pešta, SB-3010-069
Chocholatá Lhota, úprava sítě NN, čp. 10 – Václav Pešta, SB-3010-068
Chocholatá Lhota – polní cesty, cesta SR1, SR2, SR6, SR13
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Chocholatá Lhota – polní cesty, cesta N2
Chroboly, stavba Hobby dílny na poz. parc. č, 35
Chroboly, kabel NN, p. Ryšánek, SB-5010-044
Jelení Vrchy, posílení NN, SB-3009-101
Kahov, kabel NN, p. Koutný, SB-5010-338
Korkusova Huť, kabel NN, p. Krejsa, SB-5010-196
Kratušín, samoty, posílení NN, SB-3008-010
Krtely, kabel NN, p. Kaše, SB-5011-049
Krtely, výměna TS Obec, SB-3009-136
Ktiš, kabel NN, pí. Fritschová, SB-5010-199
Kvilda, novostavba RD na pozemku č. 323/2
Lenora, výmě na kab. ved. NN, SB-3007-111
Lhenice, kabel NN, p. Štika, SB-5010-360
Lhenice, sídliště SNP, úprava NN, SB-3007-114
Lhenice, kabel NN, p. Čech, SB-5010-289
Lhenice – Na Sušárně, kabel NN, p. Čondl, SB-5010-256
Lhenice, archeologický průzkum úvozové cesty západně od obce Vodice, parc. č. 
228/1 v k. ú. Třešňový Újezdec a parc. č. 498 v k. ú. Vodice u Lhenic
Libínské Sedlo, kabel NN, p. Dejmek, SB-5011-031
Lipka, kabel NN, p. Strnad, SB-5010-304
Lštění – Dvorce, kabel NN, p. Vlk, SB-5010-071
Mahouš, polní cesta RC1
Mahouš – polní cesty, cesta RC2
Mahouš, polní cesta RC6
Mičovice, posílení NN, p. Hrabě, SB-3007-156
Nebahovy, kabel NN, hasičárna, SB-5011-030
Netolice, rekonstrukce objektu na parc. č. 817/1 (odstraňování klenebních zásypů 
v objektu Petrova Dvora)
Netolice, Budějovická 320, úprava NN, p. Nováček, SB-3010-081
Netolice, stavba skladového objektu na parc. č. 1252/2
Nicov, kabel NN, p. Podsklan, SB-5009-369
Nicov, kabel NN, p. Podsklan, SB-5009-369
Pěčnov, kabelové vedení NN, SB-3009-110
Pěčnov, kabel NN, přeložka, SB-7011-001
Perlovice, úprava NN, SB-3008-006
Perlovice, kabel VO, poz. parc. č. 429/5, 431, 433/1
Petrův Dvůr, rek. objektu na parc. č. 817/1 v k. ú. Netolice
Podeřiště, kabel NN, p. Kozel, SB-5010-253
Prachatice, kabel NN, TRICOM, bytový dům, SB-5010-267
Prachatice, přeložka VN, Hospic, SB-7010-005
Prachatice, k VN, výměna TS, Lázeňská

Prachatice, oprava hradební zdi, úsek č. 28
Prachatice, kabel NN, Vodňanská ul., SB-3007-072
Prachatice, výměna TS Pod Cvrčkovem, SB-3009-029
Prachatice, kabel NN, p. Ryšánek, SB-5010-255
Prachatice, kabel NN, 5 RD U Studánky, SB-5010-337
Prachatice, rekonstrukce ulice Lázeňská
Prachatice, rekonstrukce Družstevní ulice
Prachatice, rekonstrukce ulice U Hvězdárny
Protivec, most event. č. 14221-2 inundační a most event. č. 14221-3 přes Zlatý 
potok
Radhostice, kabel NN, p. Šetka, SB-5009-225
Smrčná, kabel NN, p. Paterna, SB-5010-223
Stachy – Jirkalov, kabel NN, p. Hazuka, SB-3009-111
Stožec, ZTV za školou, SB-5010-195
Strážný, kabel NN, p. Žák, SB-5010-298
Strunkovice nad Blanicí, stavba rodinného domu na parc. č. 1199/15
Škarez, úprava NN, pí. Šejnová, SB-3011-024
Štítkov, kabel NN, p. Fürst, SB-5009-362
Štítkov, kabel NN, p. Malík, SB-5010-246
Šumavské Hoštice, kabel NN, p. Půbal, SB-5011-102
Švihov, posílení NN „Borek“, SB-5009-356
Těšovice, kabel NN, pí. Jeřábková, SB-5010-284
Těšovice, sklad, kabel NN, SB-5010-254
Trhonín, kabel NN, p. Mráz, SB-5010-074
Vícemily, kabel NN, p. Hanzal, SB-5010-185
Vimperk, venkovní vedení NN, směr Trhonín, SB-3007-112
Vimperk, kabel NN, p. Kotominová, SB-5010-164
Vimperk, úprava NN, čp. 113, SB-3010-036
Vimperk, kabel NN, Pod Homolkou, SB-3006-205
Vimperk, přeložka NN, sídliště, SB-7010-017
Vimperk, kabel NN, p. Dojčar, SB-5010-156
Vimperk, kabel NN, p. Kleiser, SB-5010-210
Vimperk, kabel NN, pí. Jílková, SB-5011-001
Vimperk, kabel NN, p. Obselka, SB-5010-292
Vimperk, rekonstrukce ulic Svornosti, Sadová, Zlatá stezka, Purkártova, Sušická, 
Pod Homolkou
Vitějovice, kabel NN, p. Holá, SB-5010-055
Vlachovo Březí, kabel NN, p. Pokorný, p. Švec, SB-5009-270
Vlachovo Březí, kabel NN, pí. Vincíková, SB-5010-032
Volary, kabel NN, p. Sládeček, SB-5010-266
Volary, kabel NN, p. Goga, SB-5010-257
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Volary, stavební úpravy kaple sv. Floriána
Zátoň, přeložka VN, p. Houdek, SB-7010-018
Žernovice, kabel NN, pí. Zárubová, SB-5010-034

Mgr. Zdenka Oberfalcerová, historička umění 
První čtvrtinu roku věnovala Zdenka Oberfalcerová především práci souvise-

jící s návrhy a výrobou propagačního materiálu na zahájení nové výstavní sezony 
muzea. Zároveň k tomuto termínu připravovala autorskou výstavu malířky Heleny 
Vanišové a následně se podílela na přípravě nové expozice „Životní pouť sv. Jana 
Nepomuka Neumanna“.

Pokračovala ve výzkumné činnosti, ať už se jedná o výzkum insitního umění na 
jihu Čech (Josef Chwala, Růžena Študlarová, Jindřich Boška starší, ilustrace ruko-
pisných modliteb...), či dokumentování a mapování umělecké tvorby současných 
i nežijícíh autorů spjatých s regionem (Jindřich Boška mladší, Helena Vanišová, 
Marie Kálalová, Ferdinand Staeger...).

V průběhu roku pokračovala ve skenování a fotodokumentaci sbírkových před-
mětů podsbírky výtvarného umění, v opravě stávajících evidenčních karet sbír-
ky a nově katalogizovala staré i nové přírůstky v počítačovém programu BACH. 
V rámci práce se sbírkou kurátorka pravidelně navštěvovala depozitární prostory 
a průběžně kontrolovala stav sbírkových předmětů. Pro soubory grafických listů 
vyrobila nové desky a jednotlivé listy uložila do vhodných odkyselených papírů. 
Pro část sbírky vytvořila nové, lépe vyhovující lokální soupisy. 

V oblasti akvizic byla výtvarná sbírka obohacena o díla Jindřicha Bošky mladší-
ho, o obrazy Heleny Vanišové, Františka Dragouna, Rudolfa Škudly a grafické listy 
Ferdinanda Staegera. V roce 2010 poskytla Zdenka Oberfalcerová odborné konzul-
tace 38 badatelům z řad odborné i laické veřejnosti. 

Pro zabezpečení přednáškové a výstavní činnosti sestavovala a zhotovovala 
čtvrtletně informační leták s programem muzea, navrhovala a tiskla plakáty a po-
zvánky na jednotlivé akce a pokračovala ve vydávání barevného muzejního občas-
níku „Zpravodaj Prachatického muzea“. 

Věra Toncarová, konzervátorka
V loňském roce bylo zkonzervováno 216 sbírkových předmětů. Počátek roku, 

tak jako v předešlých letech, byl věnován rekonzervaci a přípravě stálých expozic 
k zahájení nové sezóny. Poté intenzivně pokračovala konzervace a restaurování 
předmětů do nové expozice „Životní pouť sv. Jana Neumanna“. Předměty byly z na-
šich podsbírek, a to z podsbírky výtvarné umění (deset kusů) a umělecké řemeslo 

(18 kusů) a část byla zapůjčena z Římskokatolické farnosti v Prachaticích (devět 
kusů) a z Muzea JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích (13 kusů).

Sezóna byla zahájena obrazovou výstavou Heleny Vanišové „Dotýkání“. Na tuto 
výstavu byly odborně ošetřeny dřevěné plastiky (osm kusů). Následovala konzer-
vace našich sbírkových předmětů, které byly zapůjčeny na výstavu Rožmberkové, 
rod českých velmožů a jeho cesta dějinami ve Valdštejnské jízdárně (dva kusy) a na 
výstavu „Sláma“ v Městském muzeu ve Volyni (pět kusů).

Rok 2011 byl rokem rožmberským, což pro nás znamenalo připravit výstavu 
„Poslední sbohem renesančního velmože, Petr Vok z Rožmberka a vpád Pasov-
ských“. Na tuto výstavu byly konzervovány a restaurovány kromě našich předmětů 
/cínové nádobí, oštěp a plastika Krista na kříži/ také zapůjčené předměty z Ná-
rodního zemědělského muzea Ohrada (11 kusů) a z muzea JUDr. Otakara Kudrny 
v Netolicích to byla železná pokladnice.

V září jsme obohatili naše podsbírky o nové předměty převážně ze 70.let. Šlo 
hlavně o oblečení, boty, hračky, školní potřeby a další. Tyto předměty byly prvotně 
ošetřeny před uložením do depozitářů.

Po výběru obrazů z naší podsbírky výtvarného umění na plánovanou výstavu 
v dubnu 2012 „Mé , tvé, naše Prachatice“ započala konzervace a restaurování pře-
vážně olejomaleb (šest kusů).

V průběhu roku byly konzervovány také předměty dle požadavků kurátorů jed-
notlivých podsbírek /výtvarné umění, etnografická, uměleckoprůmyslová práce/. 
Na úseku tohoto pracoviště je vedena dokumentace konzervačních karet v Bachu 
a fotodokumentace. V průběhu roku probíhají pravidelné kontroly depozitářů a je 
sledován stav sbírkových předmětů.

Jaromíra Zýková, kurátorka a správce majetku 
Prachatického muzea.

 V tomto roce, stejně jako v letech minulých, pokračovala akviziční činnost a ná-
sledné zpracování předmětů v I. a II. stupni včetně fotodokumentace. Uskutečnila se 
mimořádná předávací inventura podsbírek Uměleckého řemesla, Další, Písemnosti 
a tisky, Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média, Uměleckoprůmyslové práce a Ne-
gativy a pozitivy. Dle harmonogramu inventarizace sbírek proběhla na základě příkazu 
č. 4/2011 ředitele Prachatického muzea Mgr. P. Fencla řádná inventarizace podsbírky 
Uměleckého řemesla – 16. Zahájena byla 1.7.2011 a skončena 30.8.2011. Celkem bylo 
zkontrolováno 973 ks předmětů. K zahájení další inventarizace, podsbírky Knihy – 18, 
došlo na základě příkazu č. 7/2011 ředitele Mgr. P. Fencla. Celkem prošlo inventarizací 
1 754 knih. Zahájena byla 17. 10. 2011 a skončena 18. 11.2011. Současně s inventarizací 
proběhla kontrola a doplnění dat v programu Clavius. Ze sbírkové knihovny bylo pre-
zenčně zapůjčeno 177 knih a knižní fond byl letos obohacen o 13 ks přírůstků. 
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 V rámci ukázek řemesel v Prachatickém muzeu byla vytvořena ve vestibulu 
muzea doprovodná panelová výstava s texty a obrázky přibližující návštěvníkům 
historii a vývoj řemeslné práce.

 Numizmatická podsbírka během roku zaznamenala přírůstky 18 ks mincí da-
rem a koupi 32 ks medailí, plaket a odznaků. Pokračovalo se v digitalizaci lokač-
ních seznamů a přírůstkových knih.

 Kurátorka pravidelně kontrolovala depozitáře a uložení sbírkových předmětů , 
některé staré tisky byly pro větší ochranu přebaleny odkyseleným papírem a pro-
stor sbírkové knihovny byl doplněn policí pro přehlednější umístění svázaných pe-
riodik. Dále se shromažďoval materiál pro projektové vyučování ZŠ.

Provozní oddělení
Truhlářská dílna

 Převážná většina realizací truhlářské dílny v roce 2011 směřovala do expozic 
muzea. Nejprve se zařizovala expozice Životní pouť sv. Jana Nepomuka Neuman-
na. Vyráběly se vitriny, panely, držák na zvon a podstavec pod sochu. Následovalo 
vybavení pro výstavu Poslední sbohem renesančního velmože. Tam bylo potřeba 
vyrobit panely, renesanční stůl a křeslo, knihovnu, kryty topení a stěnu rožmber-
ského pokoje. 

 V září se pracovníci provozního oddělení podíleli na přípravě Linecké stezky 
pro archeologický výzkum. Vyřezávali křoví a vyžínali terén, aby následně mohl 
archeolog provést záchranný výzkum.

 Po ukončení sezonního zpřístupnění expozice Zlaté stezky ve dvoře, odvezli 
pracovníci figuríny soumarů k jejich autorům do Brna, kteří je připraví pro další 
sezonu. Figuríny jsou vystaveny nepřízni počasí a v letošním deštivém létě bylo 
značně poškozeno jejich ošacení, bude potřeba ušít nové. 

 Dále pracovníci pomáhali konzervátorce při opravách sbírkových předmětů. 
V listopadu a prosinci vyráběli nábytek do kanceláře historičky umění.

Pracovníci oddělení se podíleli na přípravě jednotlivých výstav, pomáhali stě-
hovat nábytek. V pokladně vykonávali dozor a zastupovali pokladní v její nepří-
tomnosti.

Návštěvnost
V roce 2011 navštívilo Prachatické muzeum celkem 29 546 osob, z toho bylo 

2297 platících. Samozřejmě, že stále platí, že nejvíce návštěvníků přichází tradičně 
na Dny otevřených dveří, především na Muzejní noc.

VIII. Drobné příspěvky
Dokument o Josefu Chwalovi
Mgr. Zdenka Oberfalcorová

Josef Chwala, svérázný řezbář s bujnou fantazií a autor nádherných plastik, věč-
ný snílek s duší dítěte, neobyčejná postava poněkud podivného vzezření, chování 
a vyjadřování, neodmyslitelně patřil k městskému koloritu Prachatic 50. až 80. let 
dvacátého století.

 V průběhu mé výzkumné práce týkající se právě řezbáře Josefa Chwaly jsem se 
potkávala s mnoha zajímavými lidmi. Při práci na soupisu díla jsem kontaktova-
la kromě institucí i soukromé sběratele, a tak jsem se v roce 2007 poprvé setkala 
s etnografem Antonínem Jiráčkem, který se celý život zabývá insitním uměním 
(sbírá, publikuje, je autorem dokumentárních filmů). Byl jedním z prvních, který 
mi poskytl cenné informace o tom, kde jinde by se mohly Chwalovy plastiky v sou-
kromých sbírkách mimo prachatický region nacházet. Naše písemná, telefonická 
i osobní setkání nakonec přirozeně dospěla k nápadu natočit o našem „podivném 
umělci“ s lidmi, kteří ho znali, vzpomínkový dokument. Rozdělení úkolů bylo jed-
noznačně dané: já zajistím ochotné pamětníky z Prachatic a okolí, připravím k na-
točení plastiky z depozitáře a pan Jiráček to ostatní. Nakonec vše klaplo, rozhovory 
s jednotlivými pamětníky se odehrály na různých místech v jeden den a pan režisér 
mohl se získaným  materiálem spokojeně odjet. 

 O několik měsíců později jsem v muzeu uspořádala neformální setkání režiséra 
a všech aktérů. Sešli jsme se všichni a s velkou zvědavostí a netrpělivostí se těšili na 
promítnutí právě dokončeného medailonku. Závěrečné titulky – zavládlo nadšení, 
povznesená i nostalgická nálada, rozpoutala se živá debata. Dodatečné sdělování 
úsměvných zážitků, na které pamětníci během natáčení zapomněli, obdiv k práci 
Antonína Jiráčka a myslím, že opravdová vnitřní radost ze setkání nad společnými 
vzpomínkami, to vše změnilo jeden sychravý listopadový sobotní podvečer v ne-
zapomenutelný den. 

Rožmberská muzejní noc
Věra Škopková

Vernisáží výstavy Poslední sbohem renesančního velmože. Petr Vok z Rožm-
berka a vpád Pasovských začala Rožmberská muzejní noc. Renesanční atmosféru 
vykouzlilo svou produkcí Zámecké trio z Českých Budějovic. Novou výstavou pro-
vedl a seznámil s ní nemalý počet návštěvníků historik PhDr. František Kubů. Poté 
následovalo před budovou Prachatického muzea společné divadelní představení 
místního divadelního uskupení Šumavský ochotnický spolek a Divadelního spolku 
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Bouček z Vimperka. Až doté doby nám, návštěvníkům a účinkujícím přálo poča-
sí. Těsně před vystoupením taneční skupiny Beltina zahalily oblohu černé mraky 
a spustil se intenzivní déšť, doprovázený bouřkou. Beltina, přesto, že rychle svou 
aparaturu sklidila, nestihla ji zachránit před všudypřítomnou vodou. A i když se po 
nějaké době počasí částečně umoudřilo, nešlo již zmoklou aparaturu použít, neboť 
by se mohla nenávratně poškodit. Všichni přítomní, včetně účinkujících dětí byli 
zklamáni, protože zlatý hřeb večera se nekonal. I druhé představení divadelníků se 
kvůli další průtrži nemohlo odehrát venku a proto účinkující museli zaimprovizo-
vat. Náročné představení, plné historických soubojů museli přesunout do vstupní 
haly muzea, která neposkytuje pro tyto účely dostatečný prostor. Divadelníci se 
improvizace zhostili na výbornou, ale v důsledku nedostatku prostoru došlo i na 
řezné zranění na zádech jednoho z účinkujících. Naštěstí jsme zranění zvládli s po-
mocí muzejní lékárničky a nebylo potřeba služeb chirurgické ambulance.

 Pro noční návštěvníky PhDr. František Kubů připravil komentovanou prohlíd-
ku celého muzea. Jejich počet již nebyl tak velký, ale všichni odcházeli spokojeni.

 Ani při letošní Rožmberské muzejní noci nechybělo občerstvení, o které se po-
starala firma RG audio Radka Geiera z Prachatic.
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