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Za Lamberkovým ložem do pošumavských Žihobec

Tentokrát se na kole podívá-
me do Pošumaví, do krajiny
mezi Javorníkem a řekou
Otavou, kde své panství míval
rod Lamberků. Vypravíme se
do nepříliš známého zámku
s parkem, který skrývá nejed-
no tajemství. Výlet vede v
překrásně vlnící se krajině
Pošumaví nad Otavou, kde se
kromě krásné české krajiny
pokocháte také několika zají-
mavostmi.

Naše putování zahájíme na
nádraží Horažďovice před-
městí. Po cyklotrase 312 pro-
jedeme přes Horažďovice
k mostu přes Otavu, kde se
napojíme na cyklotrasu 1069,
po které dojedeme až do Kale-
nic. Zde by naší pozornosti
neměla ujít tvrz, která záslu-
hou nového majitele prošla
citlivou rekonstrukcí, a je tak
ozdobou okolního parku. In-
formace o ní i o historii zdej-
ších panských rodů najdete na
infotabuli v blízkosti vrat. Na
protější hospodářské budově
jsou jedny z mnoha sluneč-
ních hodin, které v tomto kra-
ji na fasádách domů často na-
jdete. Pokud budete mít štěstí
a zastihnete na místě vlastní-
ka, možná se také projdete
krásným parkem a nahlédne-
te do studny opatřené stylo-
vou mříží.

Přes Karlovce a Kejnice do-
jedeme do Nezamyslic. Dopo-
ručuji hned kolem poledne,
kdy se sem ze široka a daleka
sjíždějí místní na oběd do hos-
pody U Kopů. Po obědě se za-
jeďte podívat do kaple sv. Era-
zíma – hrobky Lamberků. Je
na krásném vyvýšeném místě

za kostelem. O jedinečnosti
zdejšího kostela se dovíte v
Muzeu kostelů, které je hned
vedle něj. Z původní stavby
kostela se dochovala pouze
dolní část hranolové věže, loď
je gotická. Kolem roku 1380
byl kostel rozšířen. Návštěv-
níka však nejvíce zaujme
vzácná sklípková klenba lodi
sklenutá počátkem
16. století údajně ještě za Půty
Švihovského z Rýzmberka.
Kostel je přístupný pouze v
době bohoslužeb. Kaple je pří-
stupná po předchozí domluvě
na nezamyslickém obecním
úřadě nebo v hospodě U Kopů.

Z Nezamyslic se po dobrém
obědě vydáme do Domorazi.
Na konci obce po levé straně u
cesty do Bílenic se zastavte u
kapličky. Najdete tam ne-
zvyklou sbírku kamenných
soch a jejich zbytků. Ti pozor-
nější objeví kámen vytesaný
do podoby zvířecí hlavy přímo
ve svahu u cesty pár metrů za
kapličkou. Kamennou sbírku

shromáždil místní stavitel
před téměř sty lety. Tenkrát
za svůj neobvyklý koníček
sklízel od mnohých posměch,
nyní můžeme jen obdivovat,
co vše dokázal z blízkého okolí
ke kapličce nashromáždit.

Dále pokračujeme do Bu-
kovníku. U kostela sv. Václa-
va stojí za to odbočit a zajet asi

200 metrů ke staré sýpce.
Krásně opravená stavba čnící
na vyvýšeném místě proti
hřbitovu malebně zapadá do
krajiny. Je postavená na mís-
tě starého hřbitova zvaného
Krchůvek. Místo původních
dřevěných křížů zde stojí teď
tři kříže železné, zasazené v
oblých kamenech pocházejí-

cích prý již z předkřesťanské
éry. Podle pověsti se zde slou-
žily polní mše podobojí, což by
svědčilo o přítomnosti husitů.

Žihobce, kam míříme, bý-
valy sídlem lamberského
panství. Od roku 1710 je zá-
mek majetkem Lamberků
a součástí fidejkomisního
panství. Teprve ve třicátých
letech 19. století, když se teh-
dejší majitel kníže Karel
Evžen z Lamberka rozhodl do
Žihobec přestěhovat, zde jeho
syn Gustav Jáchim vybudo-
val rozsáhlý park a zimní za-
hradu. Dnes sídlí v zámku zá-
kladní škola a Muzeum Lam-
berská stezka, a můžete si zde
prohlédnout zajímavé výsta-
vy. V zámeckém parku, který
prošel revitalizací, je nyní no-
vá naučná stezka, mj. s brou-
kovištěm. V jeho horní časti
najdete jeden z mezních ka-
menů lamberského panství
(přesunut z původního místa)

a vyhlídkové kamenné lehát-
ko zvané Lamberkovo lože,
které zde nechal zřídit Gustav
Jáchim. V obci celou řadu let
působil Divadelní spolek Tyl,
který byl ustanoven v roce
1901. V roce 1919 obec zakou-
pila pro herce budovu bývalé-
ho zámeckého skleníku, pře-
stavěla ji, a Žihobce se staly
jednou z mála vesnic v Če-
chách, která měla budovu ur-
čenou výhradně divadlu. V
Žihobcích se ještě můžeme za-
stavit na koupališti a pak už
můžeme frčet zvolna dolů do
údolí Otavy přes Dražovice a
Podmokly.

Ve Chmelné se napojíme na
Otavskou stezku, která nás
dovede až do Sušice. Pokud
budeme mít dost času, může-
me si na náměstí dát třeba vý-
bornou zmrzlinu, pokud už
nebude času nazbyt, můžeme
přes lávku dojet k vlakovému
nádraží přímo – Sušici se tak
vyhneme. Vlakem ze Sušice
pak můžeme dojet buď do Kla-
tov, nebo do Horažďovic.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start: Horažďovice žst.
Cíl: Sušice žst.
Délka: 42 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové, horské

Užitečné informace:
Občerstvení na trase:
Horažďovice, Nezamyslice, Sušice
Cykloservisy na trase: Horažďovice, Sušice
Odkazy: http://www.zihobce.eu/muzeum
http://www.zihobce.eu/zajimavosti-v-okoli
http://www.zihobce.eu/vylety-po-okoli
http://www.plzenskonakole.cz/cz/za-davnych-casu-a-jejich-casomereni-
1095.htm
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/2c9f187896/

Trasu připravila
Radka Žáková, pl-
zeňská cykloprů-
vodkyně a editorka
portálu
plzenskonakole.cz

Seriál cyklový-
letů po Plzeňském

a Karlovarském kraji vzniká
ve spolupráci s regionálním infor-
mačním portálem pro cyklisty
plzenskonakole.cz

Příště:
Za zaniklým hradem Vrtba
a Žižkovou bitvou u Nekmíře

Lamberkovo lože
Dlouhé kamenné lehátko v horní části žihobeckého zá-
meckého parku nechal v nejhezčím místě parku nad
zámkem vytvořit kníže Gustav Jáchim, který byl pá-
nem v Žihobcích v letech 1831 – 1862. Pobýval ve zdej-
ším zámku a toto místo v parku si oblíbil. Spočinout
v něm můžete nyní i vy, jen pro vyhlídku na Javorník
(1065 m), Ždánov (1064 m) a Sedlo (902 m) musíte
nyní zajít trochu výše, do nejvyššího místa parku. Kde
se nechal kníže inspirovat, o tom se můžeme nyní jen
domnívat. Je možné, že objevil ve svahu Javorníku
„Obrovo lože“ dlouhý na koncích zaoblený a zvednu-
tý kámen, uprostřed něhož je vodorovná plocha, kte-
rou lze použít jako lehátko či sedátko. Lidé ze zdejší-
ho kraje ke kameni chodili, neboť věřili, že jim dá sílu ob-
ra. Nachází se v blízkosti dřívější hranice lamberské-
ho panství, kde možná zakopnete i o nějaký mezní kámen označený iniciálou F. L. původního vlastníka panství.

Foto: Jan Kavale

PŮVABNÁ KRAJINA lamberského panství v Pošumaví svádí ke společným výletům na kole.
Foto: Radka Žáková

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mape najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/2c9f187896/

ŽIHOBCE se svojí dominantou kostelem Proměnění Páně.
Foto: Radka Žáková

SBÍRKA kamenných soch
v Domorazi. Foto: Radka Žáková

SÝPKA na kraji Bukovníku. Foto: Radka Žáková

ZÁMECKÝ PARK v Žihobcích s naučnou stezkou a broukovištěm.
Foto: Radka Žáková

KAPLIČKY, boží muka a křížky jsou typické pro zdejší krajinu.
Foto: Radka Žáková

NAUČNÁ STEZKA v zámeckém
parku je vyznačena symbolem
netopýra. Foto: Radka Žáková

MUZEUM KOSTELŮ v Nezamys-
licích. Foto: Radka Žáková


