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1.

Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce

Muzeum Lamberská stezka patří od roku 2012 mezi základní turistické atraktivity v regionu
Pošumaví, přičemž logicky je i zastřešující kulturní institucí oblasti, kterou označujeme jako
bývalé lamberské panství. Muzeum současně reprezentuje spolek Lamberská stezka, který
aktivně působí v propagaci a zpřístupňování tohoto kraje turistům. Muzeum nabízí tři

místnosti stálé expozice a tři výstavní sály určené k sezónním výstavám. Multifunkční sál je
využíván k besedám, různým setkáním či workshopům.
Infocentrum se úspěšně zařadilo do sítě infocenter v Pošumaví a na Šumavě a se všemi
infocentry v okolí pravidelně spolupracuje a komunikuje. Infocentrum mimo jiné taktéž
zajišťuje předprodej vstupenek pro divadelní ochotnický spolek J. K. Tyla či objednává místa
pro tradiční zájezdy spolku Lamberská stezka. Muzeum je součástí systému Jednotné
klasifikace turistických informačních center České republiky v rámci klasifikační třídy C a je
držitelem Certifikátu Českého systému kvality služeb.
Vedoucí muzea a infocentra je Mgr. Veronika Kočí. Druhým pracovníkem zajišťujícím chod
instituce je paní Libuše Kolářová. Vzhledem k úpravě otevírací doby od listopadu 2017, jsou
obě pracovnice zaměstnány na poloviční úvazek. Především v době hlavní sezóny se na chodu
instituce podílí také brigádnice paní Ludmila Hromádková.
Naší snahou je propagovat Žihobce a Žihobecko jako turistický cíl se všemi jeho
atraktivitami. Muzeum Lamberská stezka, Infocentrum, Naučná stezka Netopýřím parkem,
Kulturní centrum Finska, galerie Netopýr a soustava nových cyklotras.
V rámci regionu Žihobecka byla v květnu 2019 otevřena nová procházková naučná stezka u
Soběšic – Vycházka hajného Nasse a v rámci grantu Plzeňského kraje se také soustřeďujeme
na rozvoj cykloturistiky v oblasti. Během celého roku 2019 byl vypracováván projekt
k tomuto tématu včetně možnosti doznačení stávajících cyklotras.
V květnu 2017 skončilo 5leté období udržitelnosti projektu vytvoření Muzea Lamberská
stezka a Infocentra a vzhledem k tomu byla také upravena stávající otevírací doba. V době
mimosezóny od října do dubna je muzeum a infocentrum otevřeno pouze v pátek a sobotu
V době hlavní sezóny je otevírací doba maximálně přizpůsobena většímu zájmu návštěvníků,
to znamená, že máme otevřeno po celý týden. Naším cílem je mít otevřeno také v pondělí,
kdy většina památek má zavřeno.

2.

Muzeum - stálé expozice

Expoziční část muzea se nachází v prvním patře a sestává se ze tří expozičních sálů.

2.1 Rekonstrukce zámeckého interiéru 19. století
Expozice se snaží přiblížit, jak to na zámku mohlo vypadat v době, kdy byl trvale obydlen.
Nábytek není původní, je zapůjčený ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze,
Západočeského muzea v Plzni, Muzea Šumavy v Kašperských Horách a Vlastivědného
muzea Dr. Hostaše v Klatovech.
Z doby biedermeieru (1820-1835) pochází jídelní stůl a šest židlí s čalouněným sedákem. Typ
této židle je analogický s biedermeierskými židlemi na Pražském hradě vyrobenými v 19.
století pražskou firmou Feigl. Samostatně stojící prostorové zrcadlo zvané psyché vstoupilo
do interiéru na začátku 19. století jako doplněk ložnice nebo dámského salonu. Dominantou
expozice je osmiramenný závěsný lustr z bohatě řezaného, zlaceného dřeva.
Další skupina zařízení pochází z doby empíru (1800-1825), který biedermeieru bezprostředně
předcházel. Vévodí mu kladívkový klavír značený Martin Kratochwill in Neuhaus. Martin

Kratochvíl byl jedním z nejvýznamnějších výrobců hudebních nástrojů u nás v oné době.
Rovněž vystavený květinový stůl je velmi exkluzívní a poměrně neobvyklý, navrhl jej Josef
Danhauser, akademický malíř a výrobce biedermeierského nábytku ve Vídni. Předchůdcem
empíru byl klasicismus (1770-1800) ve výběru reprezentovaný komodou, toaletním stolkem a
skříňovými hodinami.
Součástí stálé expozice je i možnost vyzkoušet si dobový oděv kněžny Kateřiny. V dalších
plánech je i snaha o rozšíření šatníku o oděv pro malé pány, aby i chlapci si přišli na své.
Vzhledem k tomu, že jsme v loňském roce získali darem od pana Míčka ze Žihobec
nádhernou dobovou ložnici, uvažujeme o přeměně stálé expozice, tak aby tato ložnice, která
prošla kompletním restaurováním, mohla být představena veřejnosti.

Autorem expozice je Mgr. Luboš Smolík.

2.2 Historie obcí lamberského panství
V sále 202 se nachází expozice Historie obcí
lamberského panství. Na nástěnných panelech je
k vidění kopie mapy panství z roku 1775, dále je zde
znázorněn rozsah tehdejšího panství na dnešní mapě
a přiblížena historie 5 nejvýznamnějších obcí
bývalého lamberského panství – Žihobec, Žichovic,
Strašína, Nezamyslic a Rabí, vše doplněné bohatou
fotografickou dokumentací. Jeden panel je věnován
historii rodu Lamberg a rodové hrobce, která se
nachází pod kaplí sv. Erazima v Nezamyslicích.
Autorem textů o historii je PhDr. Vladimír
Horpeniak, fotografie a grafické zpracování jsou
dílem Jana Kavaleho.
V roce 2014 byl do této místnosti instalován také originál obrazu Nezamyslický zázrak, který
do té doby ležel na faře v Horažďovicích. Obraz s laskavým svolením zapůjčil P. Petr
Koutský jako zástupce Českobudějovické diecéze.

2.3 Flóra a fauna Pošumaví
Poslední expoziční sál Flóra a fauna Pošumaví, sál 203, je věnován přírodě. Expozice je
zaměřena především na vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), jelikož půda místního
zámku je místem letní kolonie tohoto vzácného druhu a byla vyhlášena evropsky významnou
lokalitou Natura 2000. Dále zde najdeme zmínku o utváření zdejší krajiny a o chráněných
územích a druzích v blízkém okolí.
V rámci zatraktivnění expozice uvažujeme o její doplnění o interaktivní panel, kde by se
návštěvníci dozvěděli o životě netopýrů více a navíc přitažlivou formou. Budeme žádat o
dotaci z Plzeňského kraje o možnost rozšíření stálé expozice o tento interaktivní prvek.

Autorem expozice je Mgr. Pavel Hubený.

Expozice muzea je koncipována jako dlouhodobá, v řádu následujících let vzhledem k nově
získané dobové ložnici se uvažuje o její výměně. Současné vybavení expoziční části je jednak
vlastní, jednak je zajištěno výpůjčkami od těchto institucí: Uměleckoprůmyslové muzeum
v Praze, Západočeské muzeum v Plzni, Muzeum Šumavy v Kašperských Horách, Vlastivědné
muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, ZUŠ Kličkova v Klatovech. Většina exponátů je zapůjčena
do roku 2021.

3.

Muzeum - výstavní činnost

V přízemí muzea se nacházejí tři výstavní sály.
Výstavní sál 101 slouží zároveň jako sál multifunkční. Je zde umístěn laptop s napojením na
projektor, případě širokoúhlou televizi. Sál má kapacitu až 70 osob a slouží pro pořádání
besed, přednášek, setkání s občany. Sál využívá místní spolek SDH pro pořádání Valných
hromad a větších setkání. Po dohodě lze sál pronajmout i s možností zajištění „Coffee break“.
Sál 101 je vybaven 15 clip rámy 100*70 cm. Výstavní sál 102 je koncipován pouze pro
výstavy, je vybaven závěsným systémem, na který je možno osadit 35 clip rámů 100*70 cm.
Výstavní sál 103 je rovněž koncipován pouze pro výstavy, je vybaven závěsným systémem,
na který je možné umístit 17 clip rámů 100*70 cm.
Výstavy jsou koncipovány vždy na dobu 2 až 6 měsíců se snahou minimálních nákladů.
Koncepce výstav je stanovena tak, aby vždy v jeden okamžik byla nabídnuta výstava tzv. pro
širokou veřejnost, pro děti, a současně pro náročnější návštěvníky. Díky třem expozicím toho
lze snadněji dosáhnout. Výstavy jsou koncipovány tak, aby se vzájemně doplňovaly a
tematicky nevylučovaly. Mnoho výstav je po dohodě s vystavovatelem zahajováno vernisáží,
při kterých většinou vybíráme dobrovolné vstupné.

Od ledna do prosince 2019 zde proběhly následující výstavy:

3.1 Výstavní sál 101
10.1. – 31.3.2019: Poklady mapové sbírky (zapůjčila knihovna geografie UK Praha)
1.4. – 30.6.2019 sběratelská výstava kapesních kalendáříků (vystavily M. Friesseová, A.
Polačiková, A. Zimmermannová) s vernisáží 1.4.2019.
1.7. – 30.09.2019 Výstava obrazů Simonetty Šmídové
1.10. – 16.10.2019 Lukáš Bradáček_výsledky malířského plenéru
19.10.2019 – 30.3.2020 Šumava více jak 50 objektivy s vernisáží 19.10.2019.

Výstavní plán pro rok 2020:
do 30.3.2020 výstava Šumava více než 50 objektivy.
9.4. – 30.6.2020 Anička Kratochvílová: Orchideje mírného pásma + vernisáž s besedou
čtvrtek 9.4.2020 vernisáž od 17.00 s besedou (středa 8.4. – čtvrtek 9.4. instalace)
cca 1.7. – 30.9.2020 Simonetta Šmídová: Obrazy
od 1.10. Výstava obrazů sušické malířky Olgy Hrachové. S vernisáží.

3.2. Výstavní sál 102
Od 1.11. – 30.4.2019 Z jedné palety. Výstava prací žáků Olgy Hrachové
1.5. – 31.7.2019 ak. mal. Růžena Šromová: výstava ručně tkaných tapisérií a gobelínů.
1.5. – 30.9. Martin Švec: sběratelská výstava autíček
1.10. – 31.10.2019 Jaroslav Foglar: Pocta rychlým šípům
6.11. – 31.1.2020 Výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ Žihobce. Vernisáž se uskutečnila
6.11.2019.

Výstavní plán pro rok 2020:
Do 31.1.2020 Výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ Žihobce.
Od cca 10.2.. – 30.6. Alice Šilerová: fotoobrazy s koláží.
1.7. – 30.9.2019 Vladimír Faust: fotky Šumava
Výstava obrazů sušické malířky Olgy Hrachové. S vernisáží.

3.3. Výstavní sál 103
1.11. – 31.1.2019 Miloš Kašpar: Náhodná setkání. Černobílá velkoformátová fotografie.
1.2. - 30.4.2019 Jana Dvorská: Batika a portréty
1.8. – 31.10.2019 Výstava díla Zdeňka Buriana. Ze sbírky Josefa Ptáčka.
1.8.2019 od 18.00 vernisáž.
15.11.2019 – 30.3.2020 PEKLO na Lamberské stezce. Výstava čertů Jarmily Strakové
z Andělic.

Výstavní plán pro rok 2020:
15.11.2019 – 30.3.2020 PEKLO na Lamberské stezce. Výstava čertů Jarmily Strakové
z Andělic.
1.4. – 30.6.2020 Výstava malovaných opon
1.7. – 30.9.2020 Výstava maňásků a loutek paní Jarmily Strakové z Andělic.
od 1.10.2020 Zdeněk Vacek: Země půlnočního slunce. Výstava fotografií….

Výstavy jsou sestavovány tak, aby svým obsahem zaujaly co nejširší spektrum návštěvníků, a
vždy se snažíme zařadit také výstavu zaměřenou dětem. Letos to byla především sběratelská
výstava autíček Martina Švece, která k nám přilákala rekordní počet dětí. Součástí vyýstav
byla také výtvarná soutěž, na jejímž konci byli vylosováni tři výherci. Do této soutěže se
přihlásilo 40 dětí se svými obrázky. Ostatní výstavy k sobě ladíme tak, aby zaujaly jak
pravidelné návštěvníky kulturních organizací, tak běžné turisty.
Stále se snažíme, aby náklady na realizaci výstav byly co nejnižší a většinou jsou zapůjčeny
zdarma či pouze za cestovní náklady. Dáváme přednost vystavovatelům z regionu, na druhou
stranu ale také chceme ukázat, že i když jsme malé muzeum na periferii, můžeme připravit
zajímavou výstavu celostátního významu. Takovou byla jistě výstava kopií děl Zdeňka
Buriana, kterou připravil Josef Ptáček ve spolupráci s Památníkem Národního písemnictví.

4.2. Ostatní kulturní činnost v organizaci
V muzeu nadále pořádáme besedy především s cestovatelskou tematikou, i když jsme jejich
počet letos cíleně omezili s ohledem na určitou „přesycenost“. Zimní sezónu 2019/2020 jsme
zahájili besedou Zdeňka Vacka o jeho putování po Americe, kterou navštívilo 16 osob. Další
beseda bude opět v únoru (13.2.2020) a opět se Zdeňkem Vackem, tentokrát na téma putování
po Norsku, Švédsku a Finsku. V březnu pak bude o Kubě vyprávět MUDr. Petra Maříková.
V dubnu bude spolu s vernisáží výstavy orchidejí mírného pásma také beseda na toto téma.
V současnosti jsme na rozcestí s úvahami, zda s těmito besedami pokračovat dál v omezené
míře nebo na nějaký čas udělat „pauzu“. Případně hledáme nová, pro návštěvníky zajímavá
témata.
Tradicí je také pořádání každoročních rukodělných workshopů vždy v době Velikonoc a
Vánoc. Workshopy mají vždy velký úspěch a návštěvníci se opakovaně vrací. V roce 2019
proběhl jak jarní, tak předvánoční workshop, který zde už má svou tradici. Letošní vánoční
workshop proběhl o týden dříve než obvykle, nicméně na návštěvnost to žádný vliv nemělo,
spíše naopak.
Letos jsme se také podíleli na programu první adventní soboty, kdy se v Žihobcích rozvěcuje
vánoční stromek a uspořádali jsme adventní koncert ženského sboru Faux pas ze Sušice
v místní divadelní budově. Koncert jsme pořádali i o Velikonocích ve spolupráci

s Římskokatlickou farností, kdy v kostele Proměnění Páně vystoupil nadaný kytarista Martin
Cába.
Každoročně také ve spolupráci se spolkem Lamberská stezka pořádáme dva výlety pro
občany ze Žihobec a okolí. V roce 2019 jsme 15.6. za plné účasti navštívili Srbskou Lužici a
v době Adventu, 7.12. jsme zamířili do Würzburgu a Rothenburgu. Pro rok 2020 plánujeme
pro jarní část na sobotu 20.6.2020 výlet do Regensburgu a NP Altmühltal a na adventní
sobotu 12.12.2020 opět výlet za vánočními trhy. V současnosti zatím nemáme ještě určen cíl
výletu.
Realizovali jsme také za finanční podpory Plzeňského kraje 2. Ročník Folkového festivalu
v zámeckém parku v Žihobcích. Tentokrát o pouťové neděli. Za pomoci SDH Žihobce se nám
podařilo zajistit veškeré potřebné zázemí pro vystoupení 3 kapel (F. R. C Klatovy, Nektar
Boys Horažďovice a kapely Z Vršku z Blatné). Přestože návštěvnost nebyla taková, jakou
bychom si jí představovali, budeme v pořádání tohoto festivalu pokračovat i v roce letošním,
opět o žihobeckém pouťovém víkendu.

5. Spolupráce se školami, obcemi a sdělovacími prostředky, s muzei
v zahraničí, různé
5.1 Spolupráce se školami
Aktivně spolupracujeme se ZŠ a MŠ Žihobce. Škola vzhledem k tématu navštěvuje aktuální
výstavy. Aktivně spolupracujeme i se školami z okolí, zejména se ZŠ a MŠ Dlouhá Ves. Děti
ze žihobecké družiny k nám pravidelně docházejí prohlédnout si aktuální výstavy. V listopadu
2019 jsme uspořádali vernisáž dětských prací žáků ZŠ Žihobce, aby děti poznali tento t¨druh
kultury.
Pro děti ze školy v Žihobcích a Dlouhé Vsi jsme připravili zážitkovou edukativní hru po
stopách netopýra Gustíka.

5.2 Spolupráce s obcemi
Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce je součástí Obce Žihobce. Spolupracuje
proto na všech akcích, které Obec pořádá.
V rámci spolku Lamberská stezka muzeum a infocentrum zajišťuje propagaci všech jeho
aktivit.
Pracovnice muzea Veronika Kočí je rovněž pověřená správou webových stránek obce
www.zihobce.eu, jejich aktualizací a doplňováním informací. Pro následující období navrhuji
vytvořit jednotný kalendář akcí na celý rok, který by byl průběžně doplňován a nejen místní
občané by měli možnost vidět ucelenou nabídku.

5.3 Spolupráce se sdělovacími prostředky
Muzeum a Infocentrum aktivně spolupracuje s regionálními periodiky. Všechny akce jsou
pravidelně zveřejňovány na webu sumava.eu, na webu sumavanet.cz, kudyznudy.cz,
zivehrady.cz, novinky.cz, sirkus.cz, lamberskastezka.cz, zihobce.eu, dále v Sušických
novinách, Klatovském deníku, v novinách Doma v Pošumaví, v měsíčním kalendáři akcí
sirkusu…
Současně vedeme stránky na fb, které navštěvuje v průměru 410 osob týdně, což je o více než
100 návštěvníků více než loni.

5.5 Vydávání periodického tisku
Muzeum a Infocentrum vydává 4 x ročně v nákladu 250 ks Žihobecké listy. Noviny informují
o aktuálním dění v obci a obcích přidružených. Pracovnice muzea si zajišťují také jejich
distribuci. Do novin pravidelně přispívají vedoucí místních spolků (TJ Žihobce, SDH
Žihobce, Rozsedly, Žihobecké divadlo), paní učitelky ze ZŠ a MŠ a další.

5.6 Spolupráce s ostatními spolky v obci
Aktivně spolupracujeme s ostatními spolky v obci. Pro TJ Žihobce, SDH Žihobce pravidelně
zajišťujeme výrobu plakátů a propagaci jejich akcí, s dětmi z SDH připravujeme rozsvícení
vánočního stromku v Žihobcích. Intenzivně také spolupracujeme s místním divadelním
spolkem J. K. Tyla, kterému zajišťujeme rezervaci a předprodej vstupenek a propagaci jejich
vystoupení.

6.

Návštěvnost muzea a infocentra

6.1 Statistika návštěvnosti muzea dle jednotlivých měsíců

6.2. Shrnutí návštěvnosti muzea za rok 2018 a 2019:
Shrnutí návštěvnosti dle měsíců:

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec celkem

Popčet osob 2018 12
akce
23
příjem
1519
148
počet osob 2019
akce
34
příjem
1364

36
37
3952
13

40
21
2996
14
17
1524

63
20
2427
38

91

261

373

140

81

5467
109

118
20
6514
182

15532
467

20747
667

7394
234

3617
171

470
20

72051

3194

5266

8623

20818

27407

8469

7969

19
25
1716
41
14
3972

3273

91834

2777

6.3 Otevírací doba a návštěvnost
V roce 2019 jsme opět měli rozdělenou otevírací dobu pro zimní a letní období, které
zajišťuje optimální efektivitu provozu. V zimním období zavítá do Žihobec jen minimum
návštěvníků, a proto je otevřeno pouze v pátek a v sobotu od 9.30 do 15.30, případně v rámci
výjimečných akcí. Naopak v letní sezóně se snažíme být přístupní v maximální možné míře,
v červenci a v srpnu je tedy otevřeno od pondělí do pátku vždy od 10.00 do 16.00. Letos se
tato tendence obzvláště potvrdila s ohledem na nárůst návštěvnosti v letních měsících oproti
rokům předchozím (viz. tab.). V roce 2019 jsme zaznamenali nejvyšší návštěvnost za dobu
existence muzea a infocentra a také nejlepší výdělky.

7.

Prodej upomínkových předmětů

V infocentru zajišťujeme prodej upomínkových předmětů a suvenýrů. Suvenýry se vztahují
především k pošumavskému tématu a k propagaci Žihobec. Prodej suvenýrů byl vzhledem ke
změnám legislativě omezen, nicméně rádi bychom nabídku opět rozšířili.

8.

Závěr

Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum je již pevně usazenou turistickou atraktivitou
v oblasti Sušicka, Šumavy a Pošumaví. Naše postavení jsme utvrdili také tím, že se naše Obec
spolu s muzeem a infocentrem v rámci spolku Lamberská stezka stala součástí destinace
Sušicko, v jejímž rozsahu se také maximálně propaguje. V současnosti se díky tomuto
členství Žihobecko a okolí propaguje na mezinárodním veletrhu Regiontour v Brně, dále
v lednu 2020 bude Žihobecko propagováno na veletrhu Slovakiatour v Bratislavě a v únoru
2020 také na největším veletrhu cestovního ruchu v ČR, Holiday World. Propagace a kvalitní
marketing je naší tendencí číslo jedna a věříme, že loňská sezóna podpořená dosavadní
nejvyšší návštěvností nás může jedině motivovat v další činnosti.
V Žihobcích dne 18. Ledna 2020

Mgr. Veronika Kočí

