
Kulturní komise  
 Rady Jihočeského kraje 

        Vyřizuje: Bc. Zuzana Zavázalová, tel.386 720 459, e-mail.: zavazalova@kraj-jihocesky.cz 
              

 
                            Prachatice dne 6. 4. 2022 
 
 

Zápis č. 11 

z jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo  

6. dubna 2022 od 10:00 hodin v Prachatickém muzeu  

(Velké nám. 13, 383 01 Prachatice) 
 
 
 

Přítomni: Ing. Štěpán Pavlík, MgA. Zuzana Benešová, Bc. Josef Vochoska, Bc. Jan Novák, Ing. Jaromír 

Talíř, Bc. Daniel Turek, Ing. Lenka Horejsková, Jan Michl; 

 

 

Omluveni: Bc. Ladislava Krejčová, Ing. Barbora Šiftová; 

 

Neomluveni: Jindřiška Kudrlová; 

 

Přizváni: Ing. Martin Malý (starosta města Prachatice), Mgr. Jindřich Vágner (zástupce ředitele muzea), 

PhDr. František Kubů (historik starších dějin a kurátor), Pavel Hroch, Mgr. Patrik Červák, Mgr. 

František Chrastina; 

           

Návrh programu: 

 

1. Koncepce rozvoje Prachatického muzea, příspěvková organizace JčK. 

2. Doporučení záměru Jihočeského kraje realizovat projekt stálé expozice Zlaté stezky 

Prachatického muzea-nákup budovy čp. 255 v ulici na Zlaté stezce, Prachatice 

3. Různé 

 

Pan předseda přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že komise je usnášeníschopná. Přítomno 

8 členů Kulturní komise Rady Jihočeského kraje (KK).   

 

Podklady pro jednání členové KK elektronicky obdrželi a s návrhem programu všichni přítomní 

souhlasili. 

 

Na zahájení kulturní komise se dostavil pan starosta města Prachatice Ing. Martin Malý, který členy KK 

přivítal vyprávěním o historii jejich renesančního města, Zlaté stezce, památkách, spolupráci s občany 

při realizaci rekonstrukcí památkově chráněných domů a jiných objektů, záchraně historického dědictví i  

vítězství v soutěži O cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2002 s právem užívat označení 

Historické město roku 2002 (cena udělena v roce 2003).  

 

Na pana starostu navázal pan náměstek P. Hroch, který členy KK informoval o důležitosti záměru 
Jihočeského kraje odkoupit „Zámeček“ (budovu s čp. 255), který je stěžejním bodem rozvoje 

Prachatického muzea a realizace projektu Zlatá stezka. Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým 

usnesením č. 130/2020/ZK-27 ze dne 21. 5. 2020 již schválilo koupi budovy (občanská vybavenost) čp. 
245, st. 456/1, a k ní náležejícím pozemkům v k. ú. Prachatic. 
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Svými informacemi o městu Prachatice, jeho rozkvětu a podpoře Jihočeským krajem přispěli i P. 

Červák a Fr. Chrastina. 

P. Hroch dále informoval o možnostech financování nákupu budovy čp. 255, čerpání dotací z IROP a 

INTERREG EU. 

 

Proběhla diskuse týkající se záměru Jihočeského kraje realizovat projekt stálé expozice Zlaté stezky 

Prachatického muzea-nákup budovy čp. 255 v ulici na Zlaté stezce, Prachatice. Všichni členové 

kulturní komise shledali nákup budovy velmi podstatným krokem pro zásadní rozvoj Prachatického 

muzea a realizaci projektu“ Zlatá stezka“, která přivádí do města spoustu turistů z Čech i zahraničí. 

 

Na závěr J. Vágner shrnul veškeré informace týkající se diskutovaného bodu č. 2 a vypíchl další 

informace týkající se ojedinělého knihovního fondu ze soukromé sbírky Paula Praxla (cca. 20 000 

svazků), jehož osud by byl v případě nerealizace nákupu budovy čp. 255 (tak jako projekt Zlatá stezka) 

ohrožen. Rovněž rozvedl výhody „Zámečku“ pro edukační činnost, styk s veřejností a výstavy.  

   

K bodu 2 programu jednání 

Doporučení záměru Jihočeského kraje realizovat projekt stálé expozice Zlaté stezky 

Prachatického muzea-nákup budovy čp. 255 v ulici na Zlaté stezce, Prachatice 

Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 
doporučuje 
záměr Jihočeského kraje realizovat projekt stálé expozice Zlaté stezky Prachatického muzea – nákup 
budovy čp. 255 v ulici na Zlaté stezce, Prachatice. V případě nerealizace záměru hrozí ohrožení 
projektu „Zlatá stezka“ a zásadního rozvoje Prachatického muzea. 

 

Hlasování 8/0/0 

Usnesení přijato v navrhovaném znění  

 

Dále proběhla exkurze stálých expozic MPT s výkladem pana doktora Fr. Kubů vč. bodu č. 

1_představení Koncepce rozvoje Prachatického muzea. 

 

K bodu 1 programu jednání 

Koncepce rozvoje Prachatického muzea, příspěvková organizace Jihočeského kraje 

Po exkurzi proběhlo hlasování o návrhu usnesení: 

 

Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

Koncepci rozvoje Prachatického muzea, příspěvkové organizace Jihočeského kraje.  

 

Hlasování 8/0/0 

Usnesení přijato v navrhovaném znění  

 

Různé 

Žádný bod do různého. 

Jednání bylo ukončeno ve 13:00 hod. 

 

Další jednání kulturní komise je plánováno na 4. května 2022 (bude ještě upřesněno!) na hradě ve 

Strakonicích.  

 

 

Zapsala: Bc. Zuzana Zavázalová 

 

Ověřovatel: Ing. Štěpán Pavlík  


