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1.

Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce

Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum bylo slavnostně otevřeno 1.5.2012 a za dobu své
existence se plnohodnotně zařadilo mezi ostatní turistické lokality v regionu Pošumaví.
Současně se snaží vystupovat jako zastřešující kulturní instituce v tomto regionu a
reprezentant spolku Lamberská stezka. 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. 14.11.2017 mu byl opět vystaven
certifikát klasifikační třídy C v rámci Jednotné klasifikace turistických informačních center
ČR. Infocentrum mimo jiné taktéž zajišťuje předprodej vstupenek pro divadelní ochotnický
spolek J. K. Tyla či objednává místa pro tradiční zájezdy spolku Lamberská stezka.
V dubnu 2017 se po mateřské dovolené vrátila do pozice vedoucí muzea a infocentra Mgr.
Veronika Kočí. Druhým pracovníkem zajišťujícím chod instituce je 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 podílejí také dvě
brigádnice, Ludmila Hromádková a Anna Kopová.
V roce 2014 získalo muzeum i infocentrum certifikát pro I. stupeň Českého systému kvality
služeb. Naším cílem do budoucnosti je vzhledem k cyklistickým trasám, které obcí prochází,
získat certifikát Cyklisté vítáni.
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 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, sobotu,
v dobé Adventu také v neděli a v některé svátky. V době hlavní sezóny je otevríací doba
maximálně přizpůsobena většímu zájmu návštěvníků. 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.
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.
Autorem expozice je Mgr. Pavel Hubený.

Expozice muzea je koncipována jako dlouhodobá, v řádu následujících 2 let se neuvažuje o
její výměně. 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 2017, poté bychom měli
uvažovat o obměně stálé expozice v místnosti věnované rekonstrukci zámeckého interiéru 19.
století.

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 40 osob a slouží pro pořádání besed,
přednášek, setkání s občany. 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 alespoň 3 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 dubna 2017 do prosince 2017 zde proběhly následující výstavy:

3.1 Výstavní sál 101
3.4. – 10.5.2017: Zdeněk Roučka: Akce Neptun; Černé jezero. Výstava dobových fotografií.
12.5. – 31.7.2017: Jan Kavale: výstava fotografií Šumavy a Pošumaví.
5.8. – 31.10.2017: Simonetta: Čas zastavit se… Výstava obrazů.
11.11.2017 – 31.3.2018: Alois Anderle a Jan Říha: výstava obrazů dvou kamarádů.

Výstavní plán pro rok 2018:
1.4. - 30.5.2018: Tradiční výstava obrazů Simonetty Šmídové
1.6. - 31.10.2018: Vladimír Faust: výstava fotografie

3.2. Výstavní sál 102
15.3. – 22.6.2017: Příběhy Sudet a Živé paměti Sudet. Realizováno Centrem pro komunitní
práci a Centrem dalšího vzdělávání v okrese Cham.
23.6. – 31.10.2017: Letem světem. Sběratelská výstava fotografií Pavla Javorského.
6.11. – 20.6.2018: Alena Schäferová: výstava kostýmních návrhů k filmům a pohádkám ČT

Výstavní plán pro rok 2018:
22.6. - 31.10.2018: Výstava historických kuchyňských potřeb ze sbírek Č. Kulíška ze Sušice
(22.6.2018 od 16.00 vernisáž gastrovýstavy s ukázkou vaření; 23.6. celý den food festival
regionálních potravin)

3.3. Výstavní sál 103
1.4. – 9.6.2017: Monika Ulrychová st. a Monika Ulrychová ml.: Výstava rukodělných
výrobků (quilling).
10.6. – 31.7.2017: manželé Kapuciánovi: Šumava tajemná a krásná. Výstava obrazů.
1.8. – 31.10.2017: Vladimír Arnošt: Renesanční rendez-vous. Výstava kreslených obrazů.
1.11. – 31.3.2018: Zdeňka Zieglerová a Václav Rydlo: sběratelská výstava slonů.

Výstavní plán pro rok 2018:
16.4. - 20.6.2018: Anna Kratochvílová: Fotografie
23.6 - 31.10.2018: Výstava ke 135 letům výročí SDH Žihobce a 100 let ukončení 1. sv. v.
Odraz doby v hasičském odvětví. (23.6.2018 od 16.00 zahájení výstavy hasičů a ukončení
food festivalu)
1.11.2018 – 30.4.2019: Jana Dvorská: Batika a portréty (černobílé fotografie)

4.2. Ostatní kulturní činnost v organizaci
V jarním období roku 2017 proběhla ještě závěrečná beseda v rámci cyklu besed o Šumavě
s paní Marií Malou, známou rodačkou z Paští. V cyklu besed pro období 2017/2018 jsme se
tentokrát zaměřili na přednášky v cestovatelském duchu a okořenili jsme je o ochutnávky
krajových specialit. Takto jsme si vyslechli poutavou besedu Jany Dvorské a Miloše Kašpara
a v říjnu ochutnali Rumunsko a polentovou kaši. V listopadu proběhla beseda o Maďarsku
s Veronikou Kočí. Na ochutnání byly připraveny pagáčky, maďarské klobásky a tokajské
víno. V cyklu cestovatelských besed pokračujeme i v jarním období roku 2018. 25.1.2018 se
uskuteční beseda Veroniky Rubínkové o megalitických památkách Sardinie a Bulharska,
v únoru bude o Japonsku vyprávět Kateřina Bruzlová a v březnu opět Jana Dvorská a Miloš
Kašpar představí Kolumbii.
26.5.2017 proběhl opět ve spolupráci se spolkem Lamberská stezka zájezd pro občany ze
Žihobec a okolních obcí. Výlet se tentokrát uskutečnil do Drážďan s výletem lodí po Labi
z Pirny s průvodkyní Veronikou Kočí. Vánoční výlet proběhl 2.12.2017 do Bamberku a
Bayreuthu s průvodkyní Alenou Retovou. V tomto trendu chceme pokračovat i v dalších
letech a nabídnout tak občanům možnost výletů, které mohou absolvovat přímo z jejich obcí a
nemusejí nikam dojíždět. Prioritou je zajistit možnost nástupu do autobusu v každé vesnici
spolku Lamberská stezka.
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 2017
proběhl jarní workshop 1.4. díky ženám ze Strašína a taktéž i 2.12. Po skončení vánočního
workshopu následuje rozsvícení vánočního stromku a zahájení Adventu v Žihobcích. Zde se
podílíme především propagací a také přípravou dárečků (balení perníčků).

V tradičních akcích jakými jsou workshopy či rozsvícení vánočního stromku budeme
pokračovat i v letech následujících. Současně bychom rádi využili zámeckého parku pro
pořádání kulturních akcí. Pozvali jsme pěvecký sbor Svatobor s vystoupením Balada pro
banditu a rádi bychom uspořádali folk/bluegrass minifestival pod širým nebem. Úzce také
spolupracujeme s místním divadelním spolkem, který nám umožnil v jeho prostoirách
uskutečnit koncert sušického ženského sboru faux pas. Velice dobrá spolupráce je taktéž
s římskokatolickou farností zastoupenou páterem P. Koustkým.

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, pro rok 2018 bychom rádi přilákali k návštěvě i školy z okolních měst a obcí např.
v rámci školních výletů. V současnosti se připarvuje nabídka, která bude rozeslána do
okolních škol ředitelům.

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 280 osob týdně.

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 Tvorba celoročního Kalendáře akcí v Žihobcích a v okolí
Pracovnice muzea a infocentra chtějí obnovit vydání a pravidelnou aktualizaci Kalendáře akcí
konaných v daném roce v obci a okolí. Kalendář obsahuje nejen akce pořádané muzeem a
infocentrem, ale akce všech spolků a složek aktivně se podílejících na společenském,
kulturním a sportovním vyžití v Žihobcích a okolních obcích.

5.8 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 2016 - 2017:
Shrnutí návštěvnosti dle měsíců:
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6.3 Počet otevíracích dnů
Celkem otevřeno dnů od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017:

265

dní

Pro letní sezónu, červen a září byly přijaty dvě brigádnice, z důvodu plynulosti chodu muzea,
Anna Kopová a Ludmila Hromádková a mohl tak být zajištěn provoz 7 dní v týdnu. Přes
prázdniny bylo otevřeno denně. Tento systém doporučujeme praktikovat i letech
následujících.

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 Žihobce je sice stále poměrně novou turistickou
institucí v oblasti Pošumaví, ale již velmi dobře etablovanou. Naším cílem je v následujícím
období pokračovat v nastaveném trendu, tedy snažit se o stále širší povědomí o existenci
muzea Lamberská stezka mezi širokou veřejností. V oblasti propagace se zaměřujeme jak na
regionální média, tak na celostátní. Využíváme propagaci prostřednictvím webových portálů,
ale i sociálních sítí, kde jsme za poslední roky získali více jak 315 fanoušků a tím se
přibližujeme i mladší věkové skupině. Dále bychom rádi dotáhli snahu o vytvoření malého
občerstvení v rámci Infocentra vzhledem k tomu, že v Žihobcích není žádná možnost
občerstvení. A tak bychom mohli alespoň uvařit návštěvníkům kávu a poskytnout malé
občerstvení. Možnost využití místnosti vedle infocentra.
Pro lepší informovanost návštěvníků byly pořízeny dvě venkovní vitríny, kde budou
vyvěšovány akce uskutečňované nejen v muzeu. Jedna vitrína bude umístěna hned vedle
vchodu do muzea a plakáty už nebudou vyvěšovány na dveře a druhá bude umístěna pod
venkovním schodištěm u cesty směrem od obecního úřadu k prodejně Coop.
Ve výstavní činnosti a přípravě akcí se zaměřujeme především na to, aby se jednotlivé
výstavy doplňovaly a aby si tady vždy každý návštěvník přišel na své (senioři, děti, dospělí ve
středním věku). Naší snahou je poskytovat zajímavou nabídku kulturních akcí v regionu
Pošumaví a stát se centrem této nabídky.

Do naší činnosti také spadá pravidelné vydávání místních Žihobeckých listů včetně jejich
distribuce a opět také v začátku roku celoroční kalendář všech akcí.

Věříme, že v nadcházejících letech dojde k dalšímu upevnění pozice Muzea a Infocentra mezi
ostatními kulturními institucemi v regionu a bude pokračovat zvyšování návštěvnosti a
příjmů.
V Žihobcích dne 20. Ledna 2018

Mgr. Veronika Kočí

