
1. stodola z Mašova (B) QR

Čtyřboká roubená průjezdná stodola se skládá z mlatu a dvou peren, 
střecha objektu je sedlová. Jedlové dřevo použité na výstavbu bylo 
dendrochronologicky datováno k roku 1679. V prostorách stodoly 
jsou situovány panely k historii a výstavbě skanzenu. Expozici 
doplňují dvě lokomobily a zemědělské stroje poháněné stabilním 
motorem.

2. špýchar z Počepic I. (B)

Roubený jednokomorový špýchar na kamenné podezdívce pochází 
z 2. poloviny 18. století. V jeho interiéru jsou umístěny předměty spo-
jené s praním prádla – pračky, ždímačky, mandly a valchy.

3. holubník z Pojezdce

Drobná dřevěná stavba se svisle bedněnou konstrukcí je umístěná 
na sloupu a zakončená stanovou stříškou. Pochází z přelomu 
19. a 20. století a v současnosti je využívána pro chov holubů.

4. špýchar z Počepic II. (B)

Roubený jednokomorový špýchar na kamenné podezdívce pochází 
z 2. poloviny 18. století. V jeho interiéru je umístěna expozice 
vybraných předmětů a nástrojů používaných při senoseči a dalších 
zemědělských pracích.

(A) vstup do objektu v rámci prohlídky s průvodcem – okruh A (B) vstup do části objektu v rámci volné prohlídky – okruh B

QR – multimediální obsah přístupný přes QR kód, k zobrazení je třeba mít vlastní datové připojení



Prosíme, nevstupujte za zábrany a zavřené dveře, nemanipulujte s vystavenými exponáty. Děkujeme a přejeme příjemnou prohlídku.

5. obytný dům z Arnoštovic (B) QR

Přízemní roubený dům z konce 18. století je členěn klasickým 
způsobem – ze síně se vstupovalo buď do černé kuchyně (v pozdější 
době přestavěné, zachována byla pouze pec), nalevo do světnice, 
nebo napravo do komory, ve které je nyní umístěna expozice 
malovaného lidového nábytku. Tato komora byla v minulosti přímo 
průchozí do chléva.

6. obytný dům z Mašova (A)

Základ domu, roubená světnice a komora spolu s černou kuchyní, 
byly postaveny v roce 1738. Zhruba o sto let později byl dostaven 
zadní trakt domu zahrnující další roubenou komoru a zděnou 
chodbu.  

7. špýchar z Ratiboře

Přízemní roubený dvoukomorový špýchar s nízkou pavláčkou a sed-
lovou střechou krytou šindelem z počátku 19. století. Sloužil k uklá-
dání vymláceného zrní, sezónního nářadí, a v létě i k přespávání. 

8. kolna z Arnoštovic (B)

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

9. víceboká stodola z Podolí (B)

Roubená polygonální stodola sestává z mlatu a dvou peren, střecha 
je krytá štípaným šindelem. Z transferovaného objektu bylo možné 
použít pouze malou část původní konstrukce, většina trámů musela 
být nahrazena novými, ručně tesanými. Původní dřevo bylo den-
drochronologicky datováno k roku 1662. V prostorách stodoly jsou 
vystaveny vybrané předměty sloužící k zemědělským pracím, 
především orebné nářadí.

10. milník ze Sedlčan

Kamenný milník sloužil jako ukazatel směru cesty. Má tvar kulatého 
sloupu na soklu, nahoře ukončeného nízkou trojbokou hlavicí s měl-
kou nikou pro nápis.

11. včelín ze Semtínku (B)

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

12. 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 zakrytou sedlovou střechou.

13. obytný dům z Jíví (B)

Přízemní roubené stavení trojdílné komorové dispozice z konce 
18. století sestává ze vstupní síně s vydělenou černou kuchyní, 
světnice a zadní komory, na kterou je napojen chlév s expozicí 
postrojů a košíků (chlév přístupný v rámci volné prohlídky). Cenné 
jsou původní dochované okenní rámy a dveře zdobené jednoduchým 
lineárním dekorem.

14. hospodářské stavení z Městečka u Olbramovic (B) QR

Patrové roubené stavení pochází z konce 18. století.  Jeho základem 
jsou zděné přízemí kóje, kde stávaly vozy, a po pravé straně situované 
nízké chlívky. V patře jsou umístěné tři roubené komory přístupné 
kamennými schody a dřevěnou pavlačí s bedněným zábradlím. 
Napojen je malý roubený přízemní přístavek s pultovou střechou. 

15. seník z Brd (bývalé Záběhlé) (B) QR

Velká roubená čtyřboká stodola byla postavena roku 1829 na kraji 
velké louky mezi obcemi Záběhlá a Buková u Rožmitálu pod 
Třemšínem, správci panství jí využívali jako seník. V interiéru je 
instalována expozice velkých zemědělských strojů, které dominují 
dvě mlátičky, několik velkých žebřinových vozů a saní na svážení 
dřeva.

16. kovárna z Počepic (B) QR

Zděná kovárna je replikou objektu dosud stojícího na návsi v Poče-
picích. Má tvarově bohatý štít s jednoduchou štukovou výzdobou 
a vyznačenou datací 1847. Před vstupem do objektu v jejím předním 
štítovém průčelí byl rekonstruován přístřešek pro vázání koní a do-
bytka. Uvnitř je funkční výheň, historické kovadliny a expozice 
kovářského řemesla.

17. kaple z Nálesí

Drobná dřevěná stavba je replikou původní kaple z první třetiny 
20. století, 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 – pří-
zemní výklenkovou kapli a svrchní zvoničku se stanovou stříškou 
krytou plechem. 

18. kříž z Obděnic

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

19. hospodářské stavení z Mokřan

V přízemí objektu jsou situovány zděné kamenné chlévy, v patře se 
pak přes pavlač vcházelo do tří roubených komor, které původně 
sloužily ke skladování a jako dílny. Objekt pochází z druhé poloviny 
19. století.

20. vodní pila z Dolní Sloupnice (A)

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

21. vodní mlýn z Radešic (A) 

Roubený objekt z konce 18. století se sestává z části obytné a pro-
vozní, dostavěné v polovině 19. století, ve které je situováno 
poloumělecké mlecí složení. Mlýn byl původně na vodní pohon, 
mlýnské kolo je situováno vzadu, na potoce v sousedství pily. Ve 
spodní kamenné části objektu je umístěn chlév a sklepy. 

22. hraniční kámen ze Sedlčan

Trojboký kámen z konce 18. století, který vyznačoval hranici obcí 
nebo panství. Na jeho bocích jsou patrná písmena S, I a W.

23. obytný dům z Obděnic (A) (B)

Přízemní roubený dům na kamenné podezdívce pochází z konce 
18. století. Zezadu je napojené zděné kolmé křídlo z konce 19. sto-
letí. Do tohoto prostoru, který původně sloužil jako vesnický obchod, 
se vstupovalo ze světnice i samostatným vstupem ve štítovém průčelí 
přístavby. V současnosti je místnost přístupná v rámci volné 
prohlídky a využívá se k sezónním výstavám.

24. obytný dům z Řikova (A) (B) QR

Prostorný roubený dům je nejstarším obytným objektem ve skanze-
nu. Části konstrukce pochází ze začátku 18. století. Zajímavostí je 
komora přístupná ze zápraží a více topenišť v černé kuchyni. Atypické 
je rovněž uspořádání síně umožňující průchod ze dvora rovnou 
dozadu za dům. Na obytnou část navazuje replika stodoly s vestavě-
nými kójemi pro dobytek.
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