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Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci u Sedlčan – pobočka 

Hornického muzea Příbram bylo zřízeno jako regionální záchranné muzeum v přírodě v roce 

1998, v roce 2002 byl dokončen transfer prvního objektu – částečně roubeného domu čp. 4 

přeneseného z Obděnic u Petrovic. Již u tohoto obytného stavení byla transferována v bloku 

část černé kuchyně s částí komína o váze 30 tun. Podobně byla v letech 2004 – 2005 

transferována opět v bloku černá kuchyně s klenbou a částí komína o hmotnosti 32 tun 

roubeného domu čp. 10 z Mašova u Petrovic. Kromě výstavby repliky kovárny z Počepic u 

Vysokého Chlumce, probíhající v tomto roce, byly všechny dosud stojící obytná stavení, 

hospodářské i technické stavby, včetně drobných technických a sakrálních objektů, do areálu 

skanzenu Vysoký Chlumec transferovány v letech 2000 -2011. Přenášeny jsou objekty ve 

stavu dochovaném před jejich transferem, včetně střešní krytiny, odstraněny jsou především 

detaily, případně drobné úpravy objektu, provedené ve druhé polovině 20. století. U všech 

staveb transferovaných do MVS Vysoký Chlumec bylo dendrochronologickou metodou 

určeno stáří kácení dřeva (Ing. Michal Rybníček, Ph.D., Ústav nauky o dřevě Lesnické a 

dřevařské fakulty Mendelovy Univerzity v Brně). U některých objektů byl rovněž realizován 

3D model (Ing. Jindřich Hodač, Ph.D., katedra mapování a kartografie SF ČVUT). 

Jako příklad transferu objektů tradičního lidového stavitelství do MVS Vysoký Chlumec jsme 

zvolili přenesení roubené polygonální stodoly z Podolí u Vojkova čp. 8 (okres Benešov), 

realizované v roce 2011 a dále celoroubeného domu čp. 3 z Arnoštovic u Votic (okres 

Benešov). Nejstarší trámy polygonální stodoly jsou datovány k roku 1662 (zřejmě druhotné 

použité). U tohoto vícebokého hospodářského objektu byla výměna trámů u některých 

konstrukčních částí více než 90 %, nicméně šlo o jedinou roubenou polygonální stodolu, 

kterou bylo možné získat přímo z terénu ze sběrného regionu MVS Vysoký Chlumec. Jako 

druhý objekt je zdokumentován transfer trojdílného domu komorového typu z obce 

Arnoštovic z 2. poloviny 18. století (přenesen v roce 2003), u kterého naopak byla při 

znovupostavení použita většina transferované roubené konstrukce. Pro úplnost připomínám, 

že o dva roky později byla od této usedlosti transferována do vysokochlumeckého skanzenu  

dřevěná kolna pro vozy, která je však nyní součástí dvora usedlosti tvořené roubeným 

domem čp. 10 z Mašova. Na závěr úvodu k referátu pouze připomínám, že všechny 

vytypované transferované objekty, které splnily kritéria pro transfer, nejsou chráněné 

památkovou péčí.  



Stavební část transferu je připravována a realizována standardním postupem; objekt je 

stavebně zaměřen a následně je zpracována projektová dokumentace, která řeší umístění 

objektu a postup transferu včetně případných korekcí objektu při stavbě v muzeu. Při 

rozebírání je pořizována pracovní fotodokumentace a dokumentace odkrývaných detailů; na 

tyto informace a na případně odlišný fyzický stav konstrukcí oproti předpokladu je 

reagováno případnou úpravou postupu při realizaci. Největším problémem transferu 

expozičního objektu je notoricky diskutovaný problém určité ztráty autenticity, závisející na 

užitém technologickém postupu a rozsahu nahrazovaných částí.  Výsledek transferu je snad 

uspokojivý, pokud informace a vjem poskytnuté přeneseným objektem jsou alespoň 

srovnatelné s  informacemi poskytnutými jeho pouhou dokumentací před rozebráním.  
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