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 Stodola z Mašova – vstupní objekt

Čtyřboká roubená průjezdná stodola se skládá z mlatu a dvou peren. 
Jedlové dřevo použité na její výstavbu bylo dendrochronologicky 
datováno k roku 1679. Střecha objektu je sedlová, krytá starým 
šedivým eternitem. V prostorách stodoly jsou situovány panely k historii 
a výstavbě skanzenu, dokumentaci lidové architektury na Sedlčansku 
a expozice orebného nářadí.

 Obytný dům z Arnoštovic

Přízemní roubený dům (na kamenné podezdívce) trojdílného komo-
rového typu z konce 18. století se sedlovou střechou a svisle bedněným 
štítem. Na zadní komoru je napojená hospodářská část (chlév s expo-
zicí předmětů sloužících ve venkovském hospodářství).

 Obytný dům z Mašova

Větší roubený dům z první poloviny 18. století (v interiéru datace 1738) 
se sedlovou střechou. Skládá se ze dvou traktů – přední trakt s rou-
benou konstrukcí na kamenné podezdívce a se štíty převážně ze šikmo 
bedněné konstrukce, zadní trakt se zděnou konstrukcí jeho zadní části 
a se štíty svisle bedněnými.

 Kovárna z Počepic

Zděná kovárna je replikou objektu dosud stojícího na návsi v Počepi-
cích. Pochází z poloviny 19. století. Má tvarově bohatý štít s částí štu-
kové výzdoby a vyznačenou datací 1847. Před vstupem do objektu 
v jejím předním štítovém průčelí byl rekonstruován přístřešek pro vázání 
koní a dobytka. Zdivo kovárny sestává převážně z lomového kamene.
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 Stodola z Mašova – vstupní objekt        viz  A1

 Špýchar z Počepic I.

Roubený jednokomorový špýchar na kamenné podezdívce pochází 
z 2. poloviny 18. století. V jeho interiéru je umístěna expozice praní prá-
dla (ukázky praček, ždímaček a valch).

 Špýchar z Počepic II.

Roubený jednokomorový špýchar na kamenné podezdívce pochází 
z 2. poloviny 18. století. V jeho interiéru je umístěna expozice vybra-
ných předmětů a nástrojů, kterých se používalo při venkovských 
zemědělských a řemeslných pracích (pracovní stolice na výrobu 
šindelů, luční železné brány, hrábě).

 Holubník z Pojezdce

Drobná dřevěná stavba se svisle bedněnou konstrukcí je umístěná na 
sloupu a zakončená stanovou stříškou. Pochází z přelomu 19. a 20. sto-
letí. 

 Kaple z Nálesí

Drobná dřevěná stavba je replikou původní kaple z první třetiny 20. sto-
letí, která stála v Nálesí do 70. let 20. století. Základem stavby je 
konstrukce o čtyřech dřevěných sloupech. Sedlová stříška krytá 
šindelem rozděluje prostor vymezený sloupy na dvě části – přízemní 
výklenkovou kapli a svrchní zvoničku se stanovou stříškou krytou ple-
chem. Prostor kaple je v zadní části vymezen bedněnými stěnami.

 Křížek z Petrovic

Kovaný kříž umístěný na kamenném soklu je příkladem drobné sakrální 
architektury typické pro venkovskou krajinu.

 Seník z Brd (bývalé Záběhlé)

Velká roubená čtyřboká stodola z poloviny 19. století pochází z katastru 
bývalé osady Záběhlá, která zanikla po druhé světové válce v důsledku 
vytvoření vojenského újezdu Brdy (nyní CHKO). Objekt využívaný jako 
seník byl situován samostatně, nikoli jako součást zemědělské used-
losti. Stodola je příčně průjezdná, sestává z mlatu a dvou peren. Její 
valbová střecha je krytá starým šedivým i současným červeným eter-
nitem. Ze střechy vystupuje několik vikýřů. 

Ve stodole je instalována expozice velkých zemědělských strojů. Její 
součástí jsou dvě velké strojové mlátičky umístěné v prostorách mlatu. 
V levé perně je pak řada strojů typologicky seřazených podle způsobu 
jejich používání při zemědělských pracích. V řadě při předním bočním 
průčelí objektu jsou dvě řezací stolice na slámu, dva šrotovací stroje 

a vzadu šest čistících mlýnků na obilí (fukary). V řadě při zadním boč-
ním průčelí stodoly jsou umístěny tři ruční mlátičky, lis na lisování vy-
mlácené slámy, dva dřevěné válce na roztloukávání hrud na poli, tzv. 
hrsťovka (žací stroj na sekání obilí) a vzadu secí stroj. Expozici doplňuje 
několik velkých žebřinových vozů a saní na svážení dřeva.

 Hospodářské stavení z Městečka u Olbramovic

Patrové roubené stavení, jehož základem je zděné přízemí využívané 
jako kolna pro úschovu vozů, po pravé straně jsou situovány nízké 
chlívky. V patře jsou umístěné tři roubené komory přístupné kamen-
nými schody a dřevěnou pavlačí s bedněným zábradlím. Napojen je 
malý roubený přízemní přístavek s pultovou střechou. Objekt pochází 
z konce 18. století. V přízemních kolnách jsou umístěny mj. žebřinové 
vozy a vyorávač brambor (tzv. čert).

 Špýchar z Ratiboře

Přízemní roubený dvoukomorový špýchar s nízkou pavláčkou a sedlo-
vou střechou krytou šindelem. Objekt pochází z počátku 19. století.

  Kolna z Arnoštovic

Otevřený přístřešek sestává ze zadní podélné stěny opřené původně 
o ohradní zeď. Na druhé straně spočívá sedlová střecha na třech 
dřevěných sloupech (trámech). Kolna se používala pro úschovu vozů 
a zemědělského nářadí. Pochází z první poloviny 19. století.

  Víceboká stodola z Podolí u Vojkova

Roubená polygonální stodola sestává z mlatu a dvou peren. Ze stodoly 
se dochovala pouze část původní konstrukce, většina trámů musela být 
nahrazena novou, ručně tesanou, konstrukcí. Původní dřevo bylo 
dendrochronologicky datováno k roku 1662. V prostorách stodoly jsou 
vybrané předměty sloužící k zemědělským pracím (orebné nářadí, lejty 
na vodu, šrotovací mlýnky).

  Včelín ze Semtínku u Olbramovic

Malý včelín z 2. poloviny 20. století pochází ze Semtínku u Olbramovic. 
Je to stavba s napůl zděnou a napůl dřevěnou konstrukcí, otevřená na 
předním bočním průčelí.

  Milník ze Sedlčan

Kamenný milník v podobě kulatého sloupu je umístěn na soklu tvaru 
krychle a nahoře ukončen nízkou trojbokou hlavicí. Sloužil jako 
ukazatel směru cesty, v tomto smyslu je v jeho horní části mělká nika 
pro nápis. 

 Obytné stavení z Jíví u Heřmaniček

Přízemní roubené stavení trojdílné komorové dispozice z konce 18. sto-
letí sestává ze vstupní síně s vydělenou černou kuchyní, světnice a zadní 
komory, na kterou je napojená hospodářská část (chlév s expozicí 
koňských a kravských postrojů a proutěných košů).

  Včelín ze Sedlčan

Velký včelín pochází ze Sedlčan. Byl postaven v roce 1945 přesně podle 
včelína z 20. let 20. století, který byl zničen v době 2. světové války. 
Původně sloužil na umístění až 40 úlů ve dvou řadách nad sebou. Jedná 
se o jednoduchou dřevěnou stavbu sestavenou z trámů a prken a zakry-
tou sedlovou střechou. Je to průchozí objekt, ve kterém je instalována 
expozice včelařství se zaměřením na starý způsob chovu včel.
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Vodní pila z Dolní Sloupnice

(v roce 2020 nepřístupná z důvodu stavebních prací) 

Zařízení s horizontálním řezným lisem z konce 19. století původně na 
vodní pohon. Za přístřeškem situována konstrukce dřevěných vantroků 
sloužících jako přívod vody pro vodní kolo.

Vodní mlýn z Radešic

(v roce 2020 nepřístupný z důvodu stavebních prací)

Roubený objekt z první poloviny 18. století (v interiéru datace 1722) 
sestává z části obytné (exteriér v podobě předního štítového průčelí 
s velkým svisle bedněným štítem) a provozní (zadní část objektu, ve 

které je situováno zařízení mlýna v podobě polouměleckého mlecího 
složení). Ve spodní kamenné části objektu je umístěn chlév a sklepy. 
Mlýn byl původně na vodní pohon. Mlýnské kolo je situováno na potoce 
v sousedství pily, od které je tak prodloužen přívod vody.    

Obytný dům z Obděnic

(v roce 2020 nepřístupný z důvodu stavebních prací)

Přízemní roubený dům (na kamenné podezdívce) trojdílného komoro-
vého typu z konce 18. století se sedlovou střechou a šikmo bedněným 
štítem. Na zadní boční průčelí je napojené mladší zděné kolmé křídlo 
(z konce 19. století) se samostatným vstupem ve štítovém průčelí (tento 
prostor sloužil původně jako vesnický obchod).


