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Program podzim 2010
Stálé expozice:
Zlatá stezka
Renesance - zlatý věk města
Karel Klostermann a pošumavské zámky
Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých terčů
Muzeum za císaře pána

Výstavy:
HLAVNÍ BUDOVA - Velké náměstí 13
4. 6. Zlatá stezka - slavnostní otevření nové stálé expozice
4. 6. Sůl nad zlato - výstava slánek
21. 9. Věci první a poslední (do 30. 12.)
18. 11. - 30. 12. Vánoční prodejní výstava výrobků uživatelů Centra STROOM DUB
ZÁMEČEK - Zlatá stezka 255
2. 9. Zmizelé a nalézané osudy - Mementa světových válek pro mladou generaci
v 21. století (do 25. září)
8. 9. Tady jsme doma - výstava ZŠ Prachatice, Vodňanská (do 30. září)

Přednášky:
19. 10. Věci první a poslední (Dagmar Suchá)
9. 11. Výzkum Zlaté stezky v Německu (PhDr. František Kubů, PhDr. Petr Zavřel)
23. 11. Jugoslávie za 2. světové války (Mgr. Pavel Fencl)
9. 12. Sámova říše (Mgr. Ing. Marek Parkman)

Ostatní akce:
19. 11. Závěrečné bilanční setkání aktérů milénia Zlaté stezky na hradě Wolfstein
ve Freyungu
28.12. 2010 - 1.1. 2011 Vánoční akce na hradě Kašperk

Nové pracoviště archeologa
Veřejnost vnímá Prachatické muzeum především jako místo, kde si lze prohlédnout
expozice a krátkodobé výstavy, případně navštívit některou z dalších akcí pro veřejnost.
Většina činností však zůstává před zraky veřejnosti skryta. Jednou z nich je právě práce
archeologa. V rámci příprav nové expozice došlo na jaře k přestěhování archeologického
pracoviště do objektu čp. 245 v ulici Zlatá stezka. Podmínky pro práci archeologa se tak
výrazně zlepšily, rovněž úložné prostory pro archeologické sbírky jsou rozsáhlejší.

Mezinárodní konference “Staré stezky” v Prachaticích
Od konce 20. století se formuje nová vědní disciplína, která se zabývá starými
cestami a jejich pozůstatky a která začíná tyto pozůstatky systematicky vyhledávat a
dokumentovat. Badatelé z tohoto rodícího se nového vědního oboru se sešli 9. - 11.
června 2010 v Prachaticích na mezinárodní konferenci, která v referátech českých a
německých odborníků představila současný stav bádání o starých komunikacích ve
střední Evropě. Konferenci uspořádalo Prachatické muzeum ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem v Brně jako zvláštní rozšířený ročník pravidelných seminářů Staré
stezky, které již od roku 1955 probíhají v Brně. Důvodem, proč se badatelé o starých
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Jednání konference proběhlo v Radničním sále staré prachatické radnice

stezkách letos sešli právě v Prachaticích, bylo milénium Zlaté stezky, slavné středověké
obchodní cesty, kterou Prachatické muzeum již 20 let zkoumá ve spolupráci s Jihočeským
muzeem v Českých Budějovicích. Konference se zúčastnilo 40 odborníků, studentů a
zájemců o výzkum starých cest v třech jednacích blocích na ní zaznělo 16 referátů a
diskusních příspěvků. Jeden z úvodních referátů shrnul dlouholetý výzkum Zlaté stezky,

Účastníci tématické exkurze po stopách Zlaté stezky na Volarských šancích
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vedoucí přestavitel tohoto vědního oboru v Německu profesor D. Manske představil
stav bádání o starých cestách v této zemi a další referáty zmapovaly výzkumy v jednotlivých regionech v Čechách, na Moravě a v Německu. Zazněly tu i mnohé podněty
k metodice nové vědní disciplíny a výhledy do její budoucnosti. Historické prostředí
renesančních Prachatic a krásné počasí začínajícího léta dodaly vydařené akci příjemnou atmosféru a přispěly k navázání a prohloubení užitečných kontaktů mezi zúčastněnými odborníky. Poslední den je čekala tématická exkurze po stopách Zlaté stezky až do
bavorského Waldkirchenu. Trvalým plodem této konference se stane sborník přednesených příspěvků, který vydá Prachatické muzeum v roce 2011.

Publicita projektu Tisíc let obchodních cest
mezi Bavorskem a Čechami

Setkání na Bavorsko-české soumarské slavnosti v Grainetu 18. 7. 2010 (zleva vedoucí projektu
Katrin Wachter, ředitel Prachatického muzea Pavel Fencl, zemský rada okresu Freyung-Grafenau
Ludwig Lankl, historik Prachatického muzea František Kubů a vůdce grainetských soumarů
Hans Fuchs)

Projektu 1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami byla věnována
velká pozornost jak ze strany médií (reportáže české televize o soumarském putování
z Alp přes Pasov do Prachatic, příspěvek v Toulavé kameře, denní tisk), tak i ze strany
nositelů projektu Zemského úřadu ve Freyungu a Prachatického muzea. Byly vydány
noviny, kde byl mimo jiné uveden přehled všech akcí konaných v roce milénia na české i
bavorské straně, byla vydána společná česko-německá brožura věnovaná Zlaté
stezce, proběhlo natáčení filmu o historii Zlaté stezky. Všechny výše uvedené tiskoviny
je možné získat bezplatně na pokladně Prachatického muzea. V expozici je možno
shlédnout rovněž film o historii Zlaté stezky. Nově mohou návštěvníci vidět zkrácenou
verzi tohoto filmu v českém znění.

3

Z návštěvní knihy - ohlasy na novou expozici
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Otevírací doba výstav a expozic:
1. červen - 30. září - pondělí: 10 - 17, úterý - neděle: 9 - 17
1. říjen - 30. prosinec - středa - neděle: 10 - 16
pondělí, úterý - zavřeno
otevřeno o státních svátcích: 28. 9., 28. 10.
volné vstupné: 18. a 19. 9., 28. 9.. 28. 10.
vstupné:

jednotlivé
snížené
rodinné
výstavy
snížené výstavy
školy mimo KPPM

25,- Kč
10,- Kč
60,- Kč
15,- Kč
10,-Kč
5,-Kč

Publikace k zakoupení v Prachatickém muzeu:
ZLATÁ STEZKA - Sborník Prachatického muzea - ročník 12-13, 2006 (97,-Kč)
- ročník 14, 2007 (92,-Kč)
- ročník 15, 2008 (120,-Kč)
- ročník 16, 2009 (140,-Kč)
ZLATÁ STEZKA 1. Prachatice - státní hranice - František Kubů, Petr Zavřel (280,-Kč)
ZLATÁ STEZKA 2. Vimperk - státní hranice - František Kubů, Petr Zavřel (290,-Kč)
ZLATÁ STEZKA 3 Kašperské Hory - státní hranice - František Kubů, Petr Zavřel (350,-Kč)
PŘÍBĚHY Z PLÁNÍ - Pavel Fencl, Jan Antonín Mager (40,-Kč)
KLOSTERMANNOVÉ NA ŠUMAVĚ - Jan Antonín Mager, Pavel Fencl (60,-Kč)

Kontakt:
Prachatické muzeum
Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice
tel.: 388 311 419, fax: 388 316 652
E-mail: muzeum@prachatickemuzeum.cz
www.prachatickemuzeum.cz

PRACHATICKÉ
M U Z E U M

Zámeček
Zlatá stezka 255, 383 01 Prachatice
tel.: 725 713 397

Zpravodaj Prachatického muzea
Text, foto, grafické zpracování, tisk: Zdenka Oberfalcerová
Vydalo: Prachatické muzeum v roce 2010
Propagační tiskovina - neprodejné

Titulní strana: Model renesančních Prachatic v nové expozici Zlaté stezky (detail)

otevřeno: úterý - sobota od 10 do 16 hodin

8. - 30. září 2010
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Prachatické muzeum pořádá v prostorách “zámečku” (Zlatá stezka 255) výstavu
z celoročního projektu žáků 3. tříd ZŠ Vodňanská vyhlášeného Národním ústavem lidové kultury

