
Prachatice 24.–25. června 2022
PátekPátek
24. června 2022
Velké náměstí
 17.00 Slavnostní zahájení
  Průvod partnerských měst
  Historický průvod + ceremonie
  Příjezd soumarů, předání soli, ochutnávka vína
 18.00 Jiří Zonyga a Větry z jihu
 20.00 Olga Lounová
 22.00 Trautenberk
 24.00 Second Hand Kabát revival

Pivovarská zahrada
 17.00 Doubravanka
 20.00 Babouci
 22.30 A je to!

Hospicový park
 13.00–19.00 Program pro děti (DDM)

Parkán
 18.00 zahájení slavností
 18.05 Hudební skupina Cink

 19.15 Skupina historického šermu – Fedrfechtýři 
 19.55 Dětský folklorní soubor Libíňáček
 20.30 Taneční skupina Fioretto – Když šlechta tančí
 20.50 Kejklířské představení kejklíře Jeníčka
 21.15 Skupina historického šermu – Fedrfechtýři 
 21.40 Taneční skupina Fioretto – Tance lidu prostého
 21.50 Ohňová show – skupina Chůdadlo

Soumarské ležení

MĚSTO PRACHATICE, tel. +420 388 607 111 – www.prachatice.eu
INFOCENTRUM, Velké nám. 1, Prachatice, tel. +420 388 607 574 – www.kisprachatice.cz

SlavSlavnosti
solné solné Zlaté stezky
PrachPrachatice

Ročník XXX



Vstupné činí:
V předprodeji: 150 Kč
Na místě: 200 Kč
Zlevněné: 80 Kč (ZTP, ZTP/P, děti 11–15 let a starší 65 let)
Děti do 10 let a kostýmovaní zdarma.
Všechny vstupenky platí na oba dny.

Vstupné se bude vybírat:
– pátek 15.00–23.00 hodin
– sobota 9.00–22.00 hodin

Předprodej:
Od 30. 5. do 23. 6. 2022 v Infocentru, Velké nám. 1.
Po dobu slavností vstup do Prachatického muzea zdarma.

Vstup na slavnosti se řídí návštěvním řádem města Prachatice.

SobotaSobota
25. června 2022
Velké náměstí
 10.00 Kostýmovaný renesanční průvod
 11.00 Tereza Kerndlová
 13.00 Crabdance
 14.30 Batterie fanfare L'indépendante (Francie)
 16.00 Praporečníci Terra del Sole (Itálie)
 17.00 Lipo
 19.00 Wildsticks & The Brass Band – bubenická show
 21.00 Pekař
 23.00 Kristián Šebek a orchestr – Pocta Karlu Gottovi
 24.00 Ohňostroj

Pivovarská zahrada
 13.30 Radostné přátelství
 14.15 Husmen
 15.10. Senior Country Club
 16.00 Šumavská osmička
 18.30 Šumavanka
 20.30 Netolička

Hospicový park
 10.00–16.00 Program pro děti (KreBul, o. p. s.)

Parkán
 11.00 Zahájení druhého dne slavností
 11.05 Jan Venas ml. – písně středověké
 11.40 Praporová show – Fedrfechtýři
 12.10 Jan Venas ml. – písně středověké
 12.50 Utopené dějiny, aneb O rybníkáři Kubovi a bábě 

Slepičkové – pohádka pro malé i velké diváky – 
Rybníkáři

 13.55 Taneční skupina Fioretto –
Tanec na dvoře posledních Rožmberků

 14.15 Folklórní soubor Čiulbute (Litva)
 15.00 Pohádky z Popletené Lhoty – Marediv
 16.05 Taneční skupina Fioretto
 16.25 Rybníkáři hudebně divadelní skupina
 17.10 Partnerské město Zvolen (Slovensko)
 18.35 Rybníkáři hudebně divadelní skupina
 21.00 Extra Band revival

Poštovní ulice – závan středověku
 12.00 Ve městě je veselo aneb písně středověku
 13.30 Ve městě bude pořádek – povídání mistra kata
 14.00 Bujaré písně středověku 
 15.30  Ukázka práva útrpného
 16.30  Jak se hrávalo o slavnostech
 18.00  Trestání nepoctivých kupců

Stylová krčma s vínem a medovinou
Změna programu vyhrazena

MĚSTO PRACHATICE, tel. +420 388 607 111 – www.prachatice.eu
INFOCENTRUM, Velké nám. 1, Prachatice, tel. +420 388 607 574 – www.kisprachatice.cz



  XXVII. ročník festivalu Dny duchovní hudby
 2. 6. Pavel Herzog – trubka a Petr Hostinský – varhany (kostel sv. Jakuba, 19.00 hod.)
 9. 6. Čeští madrigalisté – vokální soubor (kostel sv. Jakuba, 19.00 hod.)
 16. 6. Musica da Chesia – duchovní hudba (kostel sv. Jakuba, 19.00 hod.)
 10. 6. Noc kostelů – duchovně kulturní program (kostel sv. Jakuba, 16.30 hod.)
 18. 6. Pouť k sv. Janu Nepomuku Neumannovi (kostel sv. Jakuba, 10.00 hod.)
 22. 7. JAZZ! YES! (Velké náměstí, 18.00–22.00 hod.)
 20. 8. Festival piva (Velké náměstí, 12.00–23.00 hod.)
 17. 9. Městské slavnosti (Velké náměstí, 10.00 hod.)
 17. 9. Koncert kapely Parkán (Velké náměstí, 19.00 hod.)
 17.–18. 9. Dny evropského dědictví
 červen–září Koncertní matiné (areál Parkán, 10.30 hod.)
červenec–září Večerní procházka za historií aneb Historky z historie 19.00 a 21.00 hod. (centrum města)
  Bližší informace na www.prachatice.eu
každý pátek 1. 7. – 26. 8. 2022 Stopovačka „Jak dobře znáš Prachatice?“ (Prachatické muzeum)
každý pátek 1. 7. – 26. 8. 2022 v 19.00 hod. pláž u Křišťanovického rybníka – koncerty, živá hudba
každou neděli 3. 7. – 28. 8. 2022 v 15.00 hod. pláž u Křišťanovického rybníka – divadelní představení pro děti 
více na: https://www.facebook.com/boudaujosefa, https://www.facebook.com/rozmartzs, www.naseboudy.cz

Hlavní sponzoři

Sponzoři

Mediální partneři

MĚSTO PRACHATICE, tel. +420 388 607 111 – www.prachatice.eu
INFOCENTRUM, Velké nám. 1, Prachatice, tel. +420 388 607 574 – www.kisprachatice.cz

Letní kulturní program

Po dobu konání Slavností budou pořizovány fotografie, audio a video záznamy,
které budou dále použity k marketingovým a reklamním účelům Města Prachatice.

TECHNICKÉ SLUŽBY

PRACHATICE

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

PRACHATICE

MĚSTSKÉ LESY

PRACHATICE

JVPTV VOLDŘICH



Oznámení o omezení provozu
a informace k volným vstupenkám pro občany a podnikatele 

Oznamujeme Vám, že ve dnech 24.–25. 6. 2022 proběhne XXX. ročník Slavností solné Zlaté stezky. V těchto dnech dojde 
k omezení provozu na komunikacích a vstupu do částečně placené zóny MPR města Prachatice.
• Placená zóna se bude týkat úseku: Velké náměstí, Kostelní náměstí.
• Obracíme se na Vás s žádostí, abyste omezili provoz v těchto dnech v ulicích historického jádra a pokud možno par-

kovali mimo historické jádro. Zároveň si Vás dovolujeme požádat, abyste se předzásobili než budou samotné slavnosti 
zahájeny, tj. do čtvrtka 23. 6. 2022.

• Lidé s trvalým bydlištěm v placené zóně (viz. výše), kteří se budou chtít v době Slavností solné Zlaté stezky pohybovat 
i mimo tuto oblast, nechť si na základě předložení občanského průkazu v Infocentru vyzvednout vstupenky nejpoz-
ději do 23. 6. 2022. 

• Na volné vstupenky mají nárok i občané trvale žijící v placené zóně bez uvedení trvalého pobytu v občanském průka-
zu. Vstupenky jim budou vydány na základě předložené originální nájemní smlouvy rovněž v Infocentrum nejpozději 
do 23. 6. 2022.

• Podnikatelé provozující svou činnost v placené zóně obdrží individuálně od pověřených zaměstnanců MěÚ Prachati-
ce vstupenky pro sebe a své zaměstnance, kteří v době výběru vstupného musí z pracovních důvodů opustit placený 
prostor a opětovně se vracet dle předložených pracovních smluv. 

Děkujeme všem za pochopení a věříme, že budete spokojeni s průběhem slavností a budete se s námi bavit na nejvý-
znamnější kulturní akci našeho města.

Výzva
všem provozovnám a držitelům povolení v historické části města Prachatice

V době konání Slavností solné Zlaté stezky ve dnech 24.–25. 6. 2022, bude uzavírka v úseku: Hradební ulice, Zlatá stezka, 
Solní ulice, Poštovní ulice, Velké náměstí, Kostelní náměstí, Křišťanova ulice, Věžní ulice, Husova ulice, Dlouhá ulice, Horní 
ulice a Neumannova ulice.

Uzavírky související se Slavnostmi solné Zlaté stezky
proběhnou v následujících termínech:

1. Velké náměstí v úseku od domu č. p. 13 k domu č. p. 184 v termínu od 23. 6. 2022 od 5.00 hod. do 24. 6. 2022 do 6.00 
hod.

2. Místní komunikace v ulicích Velké náměstí, Poštovní, Solní, Dlouhá, Horní, Neumannova, Husova, Věžní, Křišťanova, 
Kostelní náměstí v termínu od pátku 23. 6. 2022 od 6.00 hod do neděle 25. 6. 2022 do 10.00 hod.

3. Místní komunikace v ulici Solní (od Křižovatky Jánská – Zlatá stezka – Solní ke křižovatce Solní – Hradební), Místní 
komunikace v ulici Hradební (od křižovatky SNP – Hradební ke křižovatce Solní – Hradební) – v termínu od pátku
24. 6. 2022 od 6.00 hod do neděle 25. 6. 2022 do 10.00 hod.

4. Ulice Zahradní (od křižovatky Malé náměstí – Vodňanská – Zvolenská – Zahradní k okružní křižovatce Slámova – Krum-
lovská – Jánská – Zahradní) v sobotu 25. 6. 2022 od 6.00 do 12.00 hod.

5. Ulice Zlatá stezka od ZŠ Zlatá stezky ke gymnáziu bude uzavřena v době řazení průvodu v sobotu 25. 6. 2022 (cca 
od 8.00 do 10.00 hod.)

V trase průvodu bude silniční provoz řízen Policií ČR KŘ JčK dopravním inspektorátem Prachatice a Městskou policií 
Prachatice. 

Bližší aktuální informace k uzavírkám sledujte na www.prachatice.eu.
Z důvodu konání uvedených slavností vyzýváme všechny provozovny, stavební firmy a majitele objektů v historické části 
města, aby v uvedeném termínu, nejpozději do čtvrtka 23. 6. 2022 odklidili všechny překážky z místních komunikací a ve-
řejného prostranství (stavební materiál, zaparkovaná vozidla apod.) Zároveň vyzýváme vlastníky provozoven, aby jejich 
zásobování směřovali mimo dny 24.–25. 6. 2022.
Z důvodu ztížené dopravní situace a navržených objízdných tras dále vyzýváme firmy a provozovny využívající k  zá-
sobování vozidla delších rozměrů na uzavírkou dotčených komunikacích, aby dopravu směřovali rovněž mimo dny
24.–25. 6. 2022. 

MĚSTO PRACHATICE, tel. +420 388 607 111 – www.prachatice.eu
INFOCENTRUM, Velké nám. 1, Prachatice, tel. +420 388 607 574 – www.kisprachatice.cz
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