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1.

Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce

Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum existuje třetím rokem (slavnostní otevření
1.5.2012) a tedy už se postupně plnohodnotně zařazuje mezi ostatní turistické atraktivity
v oblasti regionu Pošumaví. Současně se snaží vystupovat jako zastřešující kulturní instituce
v tomto regionu a reprezentant sdružení Lamberská stezka, o. s. Muzeum nabízí tři místnosti
stálé expozice a tři výstavní sály určené k sezónním výstavám. Infocentrum se úspěšně
zařadilo do sítě infocenter v Pošumaví a na Šumavě a se všemi infocentry v okolí pravidelně
spolupracuje a komunikuje. V říjnu 2013 nastoupila jako vedoucí muzea a infocentra nová
pracovnice, Mgr. Veronika Kočí. Druhým pracovníkem zajišťujícím chod instituce je Libuše
Kolářová.
Infocentrum bylo 12.11.2013 začleněno do sítě certifikovaných infocenter v rámci Jednotné
klasifikace turistických informačních center České republiky. 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.

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. Obraz by potřeboval restauraci, na kterou
se budeme snažit získat finanční dotaci.

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 následujích 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 „Coffe
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 2 – 3 měsíce 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
snadno 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.

3.1 Výstavní sál 101
Od ledna 2016 do prosince 2016 zde proběhly následující výstavy:
18.1. – 31.3. 2016: : Příroda a lidé: Výstava fotografií RNDr. Luďka Bufky z Jižního Altaje
2.4. – 30.6. 2016: Šumavské krajiny: Výstava obrazů Milana Čiháka a broušené kameny
Petra a Ladislava Lhoty
3.7. – 30.9.2016: Simonetta:…obrazy známé české malířky Simonetty Šmídové
2.10. – 6.1. 2017: Proměny: obrazy Marie Vechová

Výstavní plán pro rok 2017:
1. 4.– 31.5. 2017: : Černé jezero Výstava fotografií
1.6. – 20.7. 2017: Vladimír Arnošt Výstava kreslených obrazů Vladimíra Arnošta
20.7. – 31.10.2017: Simonetta:…obrazy známé české malířky Simonetty Šmídové
1.6. – 30.8. 2017: broušené kameny Petra a Ladislava Lhoty

3.2. Výstavní sál 102
18.1. – 31.3.2016: Výstava obrazů výtvarníka a zoologa Ludvíka Kunce
2.4. – 30.5.2016: Vzpomínka na tvorbu Káji Saudka ve spolupráci s Českou speleologickou
společností
3.6. – 30.9.2016: Cirkusácká historie v Pošumaví: Kurátor výstavy Jiří Novák.
1.10. – 8.1.2017: Obrazy Tomáše Hausera a broušené kameny Petra a Ladislava Lhoty

Výstavní plán pro rok 2017:
13.1. – 31.7.2017: Sudety – Soubor výpovědí sudetských Němců (dvoujazyčná výstava)
2.8. – 31.10.2017: Letem světem: Výstava starých pohlednic
1.6. – 30.8. 2017: broušené kameny Petra a Ladislava Lhoty

3.3. Výstavní sál 103
20.1. – 1.4. 2016: Výstava umělecké tvorby Jiřího Hudce
2.4. – 30.5.2016: Vzpomínka na tvorbu Káji Saudka ve spolupráci s Českou speleologickou
společností
1.8. – 30.11.2016: Fotografika. Pavel Přibyl
30.11. – 30.3. 2017: Vánoční výstava (Ivana Jeřábková) Výšivky

Výstavní plán pro rok 2017:
1.4. – 30.5. 2017: Výstava umělecké tvorby Ulrychových (Quilling)
30.5. – 31.7.2017: Malba krajiny: ,,Jindra a Láďa Kapuciánovi“
1.8. – 30.10.2017: Jan Kavale: Fotografie Šumavy
1.6. – 30.8. 2017: broušené kameny Petra a Ladislava Lhoty

4.2. Ostatní kulturní činnost v organizaci
V letošním roce jsme přednášky zaměřili převážně na Šumavu, její přítomnost i minulost.
V březnu započal sérii tematických přednášek Aleš Červený, který je pracovníkem
Horažďovického muzea. Téma přednášky bylo minerály v Pošumaví. V únoru přišel
přednášet do muzea o šelmách Šumavy Luděk Bufky (pracovník NP). V dubnu zakončil
cyklus přednášek Emil Kintzl, který vyprávěl o poválečných událostech na území Sudet. Přes
sezonu jsme věnovali především výstavní činnosti a turistickému ruchu. V kostele, který je
velkou dominantou obce Žihobec, se letos uskutečnila významná výstava s názvem MATKA
VOJTĚCHA - SLUŽEBNICE BOŽÍ.
V červnu se zrealizoval naplánovaný zájezd do Hallstattu (solné jeskyně). Dále
v předvánočním čase se uskutečnil zájezd do Norimberku.
V roce 2015 sklidila velký úspěch kniha ,,Kněžna káča“, která je vystavěna na místních
reáliích. Jedná se v podstatě o další vydání přepisu knihy Františka Procházky, obohacené o
dokumentární fotografie Jana Kavaleho. Nyní vyšla další kniha historicky zaměřená spíše na
okolí Sušicka s příznačným názvem ,,Vzpomínky na Sušicko z dob kněžny Káči“ jedná se o
přepis díla Josefa Hozmana.
Při slavnostním zahájení výstavy linorytů Tomáše Hausera, byl promítnut nezávislý
amatérský film ,, Očarovaná Šumava“ (na motivy stejnojmenného romaneta Josefa Váchala),
který měl u diváků obrovský úspěch.
Podzim jsme okořenili ještě přednáškou Pavla Šustra o Nepálu a také pokračováním
vyprávění Emila Kintzla o Šumavě.
V roce 2016 jsme pokračovali v tradici rozsvěcování vánočního stromku v Žihobcích. Opět
jsme pořádali předvánoční Workshop, který jsme časově vyladili tak, aby na něj plynule
navazovalo slavnostní vánoční setkání u stromečku.

.

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 pravidelně navštěvuje aktuální výstavy,
jedenkrát ročně pro místní školu a okolní školy a školky připravujeme divadelní představení.

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 sdružení Lamberská stezka se muzeum zasadilo o vytvoření nových webových
stránek www.lamberskástezka.cz, iniciovalo setkání pracovníků infocenter a turistických
atraktivit a následné vytvoření hrací karty Lamberská stezka pro léto 2014. Cílem bylo
v rámci meziobecní spolupráce posílat si mezi sebou turisty, kteří do oblasti přišli. Hrací karta
obsahoval 5 políček (Žihobce, Nezdice, Nezamyslice, Strašín a Žichovice). Po získání všech
pěti razítek získal návštěvník malý prezent.
Muzeum a Infocentrum také zajišťuje výběr, propagaci a realizaci zájezdů v rámci sdružení
Lamberská stezka, o. s. V roce 2016 se uskutečnil zájezd do Hallstattu a Norimberku.
Přínosem těchto výletů je především to, že jde o nabídku určenou přímo lidem žijícím
v obcích ze sdružení Lamberská stezka, o. s. Lze nastupovat v těchto obcích a tak mohou jet i
lidé, kteří jinak mají problém dojet např. do Sušice, Klatov či Plzně.
Pracovnice muzea Anežka Kolajová je rovněž pověřená správou webových stránek obce
www.zihobce.eu, jejich aktualizací a doplňováním informací. Pro následující období navrhuji
rozšíření stránek o samotný odkaz na Kulturní centrum Finska, které je dnes již samostatně
žijící institucí.

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 také zajišťují každoroční 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 pravidelně zajišťujeme
výrobu plakátů a propagaci jejich akcí, s dětmi z SDH připravujeme rozsvícení vánočního
stromku v Žihobcích, Po reorganizaci Žihobeckého divadla opět navážeme ve spolupráci
s tímto spolkem. V plánu je organizace předprodeje na představení ochotnického spolku a
propagace.

6.

Návštěvnost muzea a infocentra

6.1 Statistika návštěvnosti muzea dle jednotlivých měsíců
6.2 Statistika návštěvnosti infocentra za rok 2016:
celkový počet dotazů osobních (1 dotaz = 1 osoba)

580

celkový počet telefonických dotazů
celkový počet uživatelů internetu

154
76

6.3 Shrnutí návštěvnosti muzea za rok 2013 - 2016:
Shrnutí návštěvnosti dle měsíců:
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únor

březen

duben

květen

červen

červenec srpen

září
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8

5
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101
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3110,-
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počet osob 2013

19
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19
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328

309
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14
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akce
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před. 21
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před. 31
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7296,-
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počet osob 2014

37

21

8
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438
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118
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2076

akce

před. 36

před.29

před. 31

vernisáž 30 nauč.stez.50 zaháj.mysl.33 před. 40 koncert 34 vernisáž 38 před. 15
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ZŠ 20

akce

tvoření 80 Wudy 14
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akce
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akce
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Počet osob 2015

32
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25
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akce

před.116 před. 35

před.37
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vernisáž 30
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před.44

mod.př 30

šk.sraz 12
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před. 16

Work. 50

1017,-

4066,-

tvoření 30

před.4

Gym. 20
Zš.Ž

příjem

4445,-

1550,-

4104,-

4510,-

2605,-

8715,-

17913,-

18211,-

5925,-

3062,-

76123,-

6.4 Počet otevíracích dnů
Celkem otevřeno dnů od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016:
Z toho soboty a neděle: 56 dní

380 dní

Pro letní sezónu červen a září byly přijaty dvě brigádnice, z důvodu plynulosti chodu muzea,
Jiřina Novotná 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.

8.

Závěr

Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce je sice stále 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 280 fanoušků a tím se
přibližujeme i mladší věkové skupině.Dále bychom rádi dotáhli snahu o vytvoření malé
kavárny 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.
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.
Současně se zapojujeme do projektu DCK West Klatovy – zážitková kancelář, kde
připravujeme kromě jednodenních výletů pro cyklisty i vícedenní varianty. Tím se naše
instituce stává zajímavou i pro skupinu cyklistů, která je důležitou návštěvnickou složkou. Na
jaře proběhne k tématu taktéž tisková konference v Plzni.Současně zajišťujeme 4 x do roka
vydávání místních Žihobeckých listů včetně jejich distribuce a vždy do 31. ledna toho roku
také kalendář akcí.
Věříme, že v nadcházejících letech dojde k dalšímu upevnění pozice Muzea a Infocentra mezi
ostatními kulturními institucemi v regionu a bude pokračovat současný trend zvyšování
návštěvnosti a příjmů.
V Žihobcích dne 12. ledna 2015

Mgr. Anežka Kolajová

