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Transfer a obnova polygonální stodoly z Podolí u Vojkova  
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Muzeum vesnických staveb středního Povltaví  
ve Vysokém Chlumci u Sedlčan (MVS), pobočka Hor-
nického 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 Petro-
vic. 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 hmot-
nosti 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 obytné budovy, hospodářské i technické stav-
by, včetně drobných technických a sakrálních objektů,  
do areálu skanzenu Vysoký Chlumec transferovány 
v letech 2000–2011. Přenášeny jsou objekty ve stavu do-
chovaném 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 Chlu-
mec bylo dendrochronologickou metodou určeno stáří 
kácení dřeva. U některých objektů byl rovněž realizován 
3D model.

Jako příklad transferu objektů tradičního lidového 
stavitelství do MVS Vysoký Chlumec jsme zvolili pře-
nesení roubené polygonální stodoly z Podolí u Vojkova 
čp. 8 (okres Benešov) realizované v roce 2011 a dále ce-
loroubeného domu čp. 3 z Arnoštovic u Votic (okres 
Benešov). Nejstarší trámy polygonální stodoly jsou da-
továny k roku 1662 (zřejmě druhotné použití). U tohoto 
vícebokého hospodářského objektu byly vyměněny trámy 
u některých konstrukčních částí z 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  
Arnoštovice z druhé 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. Podotýkáme, 
že všechny vytipované transferované objekty, které splni-
ly kritéria pro transfer, nejsou chráněny památkovou péčí. 

Stavební část transferu je připravována a realizová-
na standardním postupem: objekt je stavebně zaměřen 
a následně je zpracována projektová dokumentace, která 
řeší jeho umístění 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 případ-
ně odlišný fyzický stav konstrukcí oproti předpokladu 
je reagováno případnou úpravou postupu při realizaci. 
Největším problémem transferu expozičního objektu  
je notoricky diskutovaný problém určité ztráty autenti- 
city, závisející na užitém technologickém postupu a roz-
sahu nahrazovaných částí. Věříme, že výsledek transferu 
je uspokojivý, pokud informace a vjem poskytnuté pře-
neseným objektem jsou alespoň srovnatelné s informa-
cemi poskytnutými jeho pouhou dokumentací před 
rozebráním. 

Poznámky

1 Podrobné informace o transferech jsou publikovány  
v citované literatuře: PROCHÁZKA, Lubomír. Transfer klen-
by černé kuchyně obytného stavení Obděnice čp. 4 (okr. 
Příbram) do Muzea vesnických staveb středního Povltaví  
ve Vysokém Chlumci. Středočeský vlastivědný sborník. 2001,  
sv. 19, s. 123–125; PROCHÁZKA, Lubomír. Poznámka ke kon-
cepci výstavby zemědělských usedlostí v areálu Muzea vesnic- 
kých staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci.  
Středočeský vlastivědný sborník. 2004, sv. 22, s. 181–183;  
PROCHÁZKA, Lubomír. Na okraj výstav lidové hmotné kul-
tury v Městském muzeu v Sedlčanech a v Muzeu vesnických 
staveb (MVS) na Vysokém Chlumci. Středočeský vlastivědný 
sborník. 2006, sv. 24, s. 167–169; PROCHÁZKA, Lubomír. Muze-
um vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci  
u Sedlčan, pobočka Hornického muzea Příbram. Museum  
vivum. 2010, VI, s. 70–75.
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1. Roubená polygonální stodola v usedlosti čp. 8 v Podolí u Vojkova před transferem do muzea ve Vysokém Chlumci, 2011, foto P. Dostál. 
Timbered polygonal barn in farmstead No. 8 in Podolí u Vojkova before its transfer to the museum in Vysoký Chlumec. Gezimmerte, polygonale Scheune 
vom Bauernhof Hs.-Nr. 8 in Podolí bei Vojkov vor der Transferierung ins Freilichtmuseum in Vysoký Chlumec.

2. Roubená polygonální 
stodola v usedlosti čp. 8 
v Podolí u Vojkova před 
transferem do muzea  
ve Vysokém Chlum-
ci, 2011, foto P. Dostál. 
Timbered polygonal barn 
in farmstead No. 8 in 
Podolí u Vojkova before 
its transfer to the muse-
um in Vysoký Chlumec. 
Gezimmerte, polygonale 
Scheune vom Bauernhof 
Hs.-Nr. 8 in Podolí bei 
Vojkov vor der Transferie- 
rung ins Freilichtmuseum 
in Vysoký Chlumec.
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3, 4. Roubená polygonální stodola v usedlosti čp. 8 v Podolí u Vojkova před transferem do muzea ve Vysokém Chlumci, 2011, foto P. Dostál.  
Timbered polygonal barn in farmstead No. 8 in Podolí u Vojkova before its transfer to the museum in Vysoký Chlumec. Gezimmerte, polygonale Scheune 
vom Bauernhof Hs.-Nr. 8 in Podolí bei Vojkov vor der Transferierung ins Freilichtmuseum in Vysoký Chlumec.

Transfer a obnova polygonální stodoly z Podolí u Vojkova a celoroubeného domu z Arnoštovic u Votic
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5. Půdorys přízemí stodoly z čp. 8 v Podolí u Vojkova (zaměření objektu před transferem do muzea ve Vysokém Chlumci), 2011, vypracoval  
P. Dostál.  Ground plan of the ground floor of the barn of farmstead No. 8 in Podolí u Vojkova (survey of the building before its transfer to the muse-
um in Vysoký Chlumec). Grundriss des Erdgeschosses der polygonalen Scheune der Hs.-Nr. 8 in Podolí bei Vojkov (Vermessung des Objekts vor der  
Transferierung ins Freilichtmuseum in Vysoký Chlumec).

6. Podélný řez stodolou z čp. 8 v Podolí u Vojkova, 2011, vypracoval P. Dostál. Longitudinal section of barn of farmstead No. 8 in Podolí u Vojkova. 
Längsschnitt durch die Scheune der Hs.-Nr. 8 in Podolí bei Vojkov.

Lubomír Procházka, Petr Dostál
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7. Západní pohled na stodolu z čp. 8 v Podolí u Vojkova, 2011, vypracoval P. Dostál. West view of barn of farmstead No. 8 in Podolí u Vojkova.  
Ansicht der Scheune der Hs.-Nr. 8 in Podolí bei Vojkov von Westen.

8. Půdorys přízemí stodoly z čp. 8 v Podolí u Vojkova (projektová dokumentace pro transfer objektu do muzea ve Vysokém Chlumci), 2011, 
vypracoval P. Dostál. Ground plan of the ground floor of the barn of farmstead No. 8 in Podolí u Vojkova (project documentation for the transfer of the 
building to the museum in Vysoký Chlumec). Grundriss des Erdgeschosses der Scheune der Hs.-Nr. 8 in Podolí bei Vojkov (Bauentwurf für die Trans- 
ferierung des Objekts ins Freilichtmuseum in Vysoký Chlumec).

Transfer a obnova polygonální stodoly z Podolí u Vojkova a celoroubeného domu z Arnoštovic u Votic
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9. Příčný řez stodolou z čp. 8 v Podolí u Vojkova (projektová dokumentace pro transfer objektu do muzea ve Vysokém Chlumci), 2011,  
vypracoval P. Dostál. Cross-section of the barn of farmstead No. 8 in Podolí u Vojkova (project documentation for the transfer of the building to 
the museum in Vysoký Chlumec). Querschnitt durch die Scheune der Hs.-Nr. 8 in Podolí bei Vojkov (Bauentwurf für die Transferierung des Objekts  
ins Freilichtmuseum in Vysoký Chlumec).

10. Jižní pohled na stodolu z čp. 8 v Podolí u Vojkova (projektová dokumentace pro transfer objektu do muzea ve Vysokém Chlumci), 2011,  
vypracoval P. Dostál. South view of the barn of farmstead No. 8 in Podolí u Vojkova (project documentation for the transfer of the building to the 
museum in Vysoký Chlumec). Ansicht der Scheune der Hs.-Nr. 8 in Podolí bei Vojkov von Süden (Bauentwurf für die Transferierung des Objekts  
ins Freilichtmuseum in Vysoký Chlumec).

Lubomír Procházka, Petr Dostál



 74

11, 12. Stavba transferované 
stodoly z usedlosti čp. 8  
v Podolí u Vojkova v muzeu  
ve Vysokém Chlumci, 2011, 
foto P. Dostál. Construction 
of the transferred barn from 
farmstead No. 8 in Podolí  
u Vojkova in the museum 
in Vysoký Chlumec. Wied-
eraufbau der transferierten 
Scheune aus dem Bauernhof 
Hs.-Nr. 8 in Podolí bei Vo-
jkov im Freilichtmuseum in 
Vysoký Chlumec.

Transfer a obnova polygonální stodoly z Podolí u Vojkova a celoroubeného domu z Arnoštovic u Votic
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13. Celkový pohled na stodolu z Podolí u Vojkova v muzeu ve Vysokém Chlumci, 2015, foto P. Dostál. Overall view of the barn from Podolí  
u Vojkova in the museum in Vysoký Chlumec. Gesamtansicht der Scheune aus Podolí bei Vojkov im Freilichtmuseum in Vysoký Chlumec.

14. Stodola z Podolí u Vojkova v muzeu ve Vysokém Chlumci 
(jižní vjezd), 2015, foto P. Dostál. Barn from Podolí u Vojkova in the 
museum in Vysoký Chlumec (south entrance). Scheune aus Podolí bei 
Vojkov im Freilichtmuseum in Vysoký Chlumec (südliche Einfahrt).

15. Stodola z Podolí u Vojkova v muzeu ve Vysokém Chlumci 
(západní perna), 2015, foto P. Dostál. Barn from Podolí u Vojko-
va in the museum in Vysoký Chlumec (west threshed straw storage).  
Scheune aus Podolí bei Vojkov im Freilichtmuseum in Vysoký Chlumec 
(westliche Banse).

16. Stodola z Podolí u Vojkova v muzeu ve Vysokém Chlumci 
(jižní část mlatu a západní perny), 2015, foto P. Dostál. Barn from 
Podolí u Vojkova in the museum in Vysoký Chlumec (south part of the 
threshing floor and west threshed straw storage). Scheune aus Podolí 
bei Vojkov im Freilichtmuseum in Vysoký Chlumec (südlicher Teil der 
Tenne und der westlichen Banse).

17. Stodola z Podolí u Vojkova v muzeu ve Vysokém Chlumci (mlat 
a východní perna), 2015, foto P. Dostál. Barn from Podolí u Vojkova 
in the museum in Vysoký Chlumec (threshing floor and east threshed 
straw storage). Scheune aus Podolí bei Vojkov im Freilichtmuseum  
in Vysoký Chlumec (Tenne und östliche Banse).

Lubomír Procházka, Petr Dostál
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18. Přední část roubeného domu čp. 3 v Arnoštovicích před transferem do muzea ve Vysokém Chlumci, 2003, foto P. Dostál. Front part  
of timbered house No. 3 in Arnoštovice before its transfer to the museum in Vysoký Chlumec. Vorderteil des Blockhauses Hs.-Nr. 3 in Arnoštovice vor der 
Transferierung ins Freilichtmuseum in Vysoký Chlumec.

19. Celkový pohled na roubený 
dům čp. 3 v Arnoštovicích před 
transferem do muzea ve Vy-
sokém Chlumci, 2003, foto  
P. Dostál. Overall view of timbered 
house No. 3 in Arnoštovice before 
its transfer to the museum in Vy-
soký Chlumec. Gesamtansicht des 
Blockhauses Hs.-Nr. 3 in Arnošto- 
vice vor der Transferierung ins Frei- 
lichtmuseum in Vysoký Chlumec.

20. Část vstupního průčelí 
roubeného domu čp. 3 v Arnoš- 
tovicích před transferem do mu- 
zea ve Vysokém Chlumci, 2003, 
foto P. Dostál. Part of the en-
trance facade of timbered house  
No. 3 in Arnoštovice before its 
transfer to the museum in Vysoký 
Chlumec. Teil der Eingangsfront 
des Blockhauses Hs.-Nr. 3 in Ar-
noštovice vor der Transferierung 
ins Freilichtmuseum in Vysoký  
Chlumec.

Transfer a obnova polygonální stodoly z Podolí u Vojkova a celoroubeného domu z Arnoštovic u Votic
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21. Půdorys přízemí domu čp. 3 v Arnoštovicích (upraveno ze zaměření objektu před transferem do muzea ve Vysokém Chlumci), 2003,  
vypracoval P. Dostál. Ground plan of the ground floor of house No. 3 in Arnoštovice (adapted from the survey of the building before its transfer to the 
museum in Vysoký Chlumec). Grundriss des Erdgeschosses vom Blockhaus Hs.-Nr. 3 in Arnoštovice (bearbeitet von der Vermessung des Objekts vor der 
Transferierung ins Freilichtmuseum in Vysoký Chlumec).

22. Řez domem čp. 3 v Arnoštovicích (zaměření objektu před 
transferem do muzea ve Vysokém Chlumci), 2003, vypracoval  
P. Dostál. Section of house No. 3 in Arnoštovice (survey of the building 
before its transfer to the museum in Vysoký Chlumec). Schnitt durch 
das Blockhaus Hs.-Nr. 3 in Arnoštovice (Vermessung des Objekts vor 
der Transferierung ins Freilichtmuseum in Vysoký Chlumec).

23. Vstupní průčelí domu čp. 3 v Arnoštovicích (zaměření ob-
jektu před transferem do muzea ve Vysokém Chlumci), 2003, 
vypracoval P. Dostál. Entrance facade of house No. 3 in Arnoštovice 
(survey of the building before its transfer to the museum in Vysoký 
Chlumec). Eingangsfassade des Blockhauses Hs.-Nr. 3 in Arnoštovice 
(Vermessung des Objekts vor der Transferierung ins Freilichtmuseum  
in Vysoký Chlumec).

Lubomír Procházka, Petr Dostál
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24, 25, 26. Stavba transferovaného domu čp. 3 z Arnoštovic v muzeu ve Vysokém Chlumci, 2003, foto P. Dostál. Construction of the transferred 
house No. 3 from Arnoštovice in the museum in Vysoký Chlumec. Wiederaufbau des transferierten Hauses Nr. 3 aus Arnoštovice im Freilichtmuseum  
in Vysoký Chlumec.

Transfer a obnova polygonální stodoly z Podolí u Vojkova a celoroubeného domu z Arnoštovic u Votic
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27, 28. Dům čp. 3 z Arnoštovic v muzeu ve Vysokém Chlumci, 2007, foto P. Dostál. House No. 3 from Arnoštovice in the museum in Vysoký Chlumec. 
Haus Nr. 3 aus Arnoštovice im Freilichtmuseum in Vysoký Chlumec.

Lubomír Procházka, Petr Dostál
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Transfer and reconstruction of polygonal barn from Podolí near Vojkov  
and of timbered house from Arnoštovice near Votice

Lubomír Procházka, Museum of Rural Buildings of the Central Vltava Region, Vysoký Chlumec 

Petr Dostál, Architecture Studio Dostál 

Keywords: Podolí near Vojkov, Arnoštovice near Votice, Museum of Rural Buildings of the Central Vltava Region  
in Vysoký Chlumec, timbered architecture, polygonal barn, residential house, transfer, reconstruction

The Museum of Rural Buildings (MVS) of the Cen-
tral Vltava Region in Vysoký Chlumec near Sedlčany,  
a subsidiary of the Mining Museum Příbram, was 
founded as a regional rescue open-air museum in 1998.  
The transfer of the first building – a partly timbered 
house No. 4 from Obděnice near Petrovice – was com-
pleted in 2002. A part of the smoke kitchen of this res-
idential building weighing 30 tonnes was transferred in  
a block. Similarly, the 32-tonne smoke kitchen with  
a vault and a part of the chimney of the timbered house  
No. 10 from Mašov near Petrovice was transferred in a block 
in 2004–2005. Except for the construction of a replica of  
a forge from Počepice near Vysoký Chlumec, which is 
taking place this year, all residential, farming and tech-
nical buildings currently standing, including minor 
technical and sacral buildings, were transferred to the 
premises of the open-air museum in Vysoký Chlumec 
between 2000 and 2011. The buildings are transferred in 
the condition preserved before their transfer including 
roofing, with details or possibly minor adjustments of 
the buildings made in the second half of the 20th cen-
tury removed. The time of felling of the wood of all the 
buildings transferred to the MVS Vysoký Chlumec has 
been dendrochronologically dated. A 3D model has been 
created for some of the buildings.

The transfer of the polygonal barn No. 8 from  
Podolí near Vojkov (Benešov District) carried out in 2011 
and the transfer of a fully-timbered house No. 3 from 
Arnoštovice near Votice (Benešov District) to the MVS 
Vysoký Chlumec have been chosen as examples of the 
transfer of traditional vernacular architecture buildings. 
The oldest beams of the polygonal barn have been dat-
ed to 1662 (most probably a secondary use). More than 
90 % of the beams of some constructional parts of this 
multi-sided farming building have been replaced, but 
it was the only timbered polygonal barn that could be  

acquired directly from the territory of the collection region 
of the MRB Vysoký Chlumec. The other building whose 
transfer has been documented is a three-part house of  
a chamber type from the municipality of Arnoštovice 
from the second half of the 18th century (the transfer took 
place in 2003). In its case, on the contrary, most of the 
transferred timbered construction was used during the 
rebuilding. For completeness sake, we need to mention 
that two years later, a wooden carriage shed was trans-
ferred to the Open-Air Museum in Vysoký Chlumec from 
the above-mentioned farmstead. At present, however, 
it is a part of the courtyard of a farmstead comprising 
the timbered house No. 10 from Mašov. It should also be 
mentioned that none of the selected buildings that met 
the transfer criteria was listed as a protected monument. 

The construction part of the transfer is prepared and 
carried out using the standard procedure: the building 
is surveyed and the project documentation is prepared. 
It addresses the location of the building and the transfer 
process including possible corrections of the building 
during its reconstruction in the museum. During the 
disassembly, a working photo-documentation and doc-
umentation of the details revealed is made; the informa-
tion contained in it and possibly a different physical state 
of the constructions contrary to expectations are reflect-
ed by an appropriate adjustment of the implementation 
process. The greatest problem arising during the transfer 
of an exposition object is the notoriously discussed issue 
of a certain loss of authenticity depending on the tech-
nological procedure applied and on the extent of the re-
placed parts. We believe that the outcome of a transfer is 
satisfactory if the information and perception provided 
by the transferred object are at least comparable with the 
information provided by its mere documentation made 
before the disassembly. 

A shortened version of the text
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Transferierung und Wiederaufbau der polygonalen Scheune aus Podolí nahe Vojkov  
und des Blockhauses aus Arnoštovice nahe Votice

Lubomír Procházka, Museum der dörflichen Bauten des mittleren Moldautales in Hoch Chlumetz (Vysoký Chlumec) 

Petr Dostál, Projektatelier Dostál

Klíčová slova: Podolí nahe Vojkov, Arnoštovice nahe Votice, Museum der dörflichen Bauten des mittleren Moldautales  
in Vysoký Chlumec, Blockbau, polygonale Scheune, Wohnhaus, Transferierung, Wideraufbau 

Das Museum der dörflichen Bauten des mittleren 
Moldautales in Hoch Chlumetz nahe Seltschan (Muzeum 
vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém  
Chlumci u Sedlčan, MVS) ist eine Zweigstelle des 
Bergbaumuseums Pribram (Hornické muzeum v Příbrami) 
und wurde als ein regionales Rettungsfreilichtmuseum 
im Jahre 1998 gegründet. Im Jahre 2002 wurde die 
Transferierung des ersten Objekts abgeschlossen – des 
teilweise gezimmerten Hauses Nr. 4 aus Obděnice nahe 
Petrovice. Bereits bei diesem Wohnhaus wurde ein 30 
Tonnen schwerer Teil der Rauchküche mit einem Teil des 
Schornsteins in einem Block transferiert. Genauso wurde 
in den Jahren 2004–2005 in einem Block die Rauchküche 
mit Gewölbe und einem Teil des Schornsteins mit 
dem Gewicht von 32 Tonnen vom Blockhaus Nr. 10 
aus Mašov nahe Petrovice versetzt. Außer des Ausbaus 
von einer Replik der Schmiede aus Počepice nahe 
Vysoký Chlumec, die in diesem Jahr erfolgt, wurden 
alle sich zurzeit im Freilichtmuseum Vysoký Chlumec 
befindlichen Wohngebäude und wirtschaftliche, sowie 
technische Bauten, einschließlich kleinerer technischer 
und sakraler Objekte, in den Jahren 2000–2011 hierher 
transloziert. Es werden Objekte im Bauzustand vor ihrer 
Transferierung einschließlich der Dachhaut versetzt, es 
werden allerdings insbesondere Details oder kleine, in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingerichtete 
Umbauten abgeschafft. Bei allen ins Freilichtmuseum 
Vysoký Chlumec transferierten Bauten wurde das 
Fälldatum der Stämme mit Hilfe dendrochronologischer 
Analyse bestimmt. Für einige Objekte wurde ein 
3D-Modell erstellt.

Wir haben als Beispiel für die Transferierung der 
Objekte des traditionellen ländlichen Bauwesens ins 
Freilichtmuseum Vysoký Chlumec die Translozierung 
der polygonalen Scheune Hs.-Nr. 8 aus Podolí nahe 
Vojkov (Bezirk Benešov/Beneschau) vom Jahre 2011 
und des Blockhauses Nr. 3 aus Arnoštovice nahe Votice 
(Bezirk Benešov) ausgesucht. Die ältesten Balken der 
polygonalen Scheune sind auf das Jahr 1662 datiert (wohl 
sekundärer Gebrauch). Die Balken dieses mehreckigen 
Wirtschaftsgebäudes mussten im Falle einiger 
Konstruktionsteile bis zu mehr als 90% ausgetauscht 
werden, dennoch handelte es sich um die einzige, 

in Blockbauweise errichtete polygonale Scheune, 
welche direkt aus dem Raum der Sammelregion vom 
Freilichtmuseum Vysoký Chlumec zu erwerben war. 
Nachfolgend wird die Transferierung des dreiteiligen 
Wohnspeicherhauses aus der Gemeinde Arnoštovice 
aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (versetzt im 
Jahre 2003) dargelegt, wo dagegen beim Wiederaufbau 
die meisten transferierten Blockbaukonstruktionen 
wiederbenutzt wurden. Es sei vollständigkeitshalber 
daran erinnert, dass zwei Jahre nach der Translozierung 
dieses Bauernhauses eine Remise aus diesem Bauernhof 
ins Freilichtmuseum in Vysoký Chlumec versetzt wurde, 
welche heutzutage jedoch den Bestandteil des Gehöfts 
mit dem Blockhaus Hs.-Nr. 10 aus Mašov bildet. Es ist 
anzumerken, dass keines der ausgesuchten transferierten 
Objekte, welche die Kriterien für die Transferierung 
erfüllten, unter Denkmalschutz steht.

Die Vorbereitung und Realisierung der Bauetappe 
von der Transferierung verlaufen nach den gängigen 
Standards: Das Objekt wird bautechnisch vermessen, 
woraufhin der Bauentwurf ausgearbeitet wird, wo 
die Platzierung des Bauwerkes und das Vorgehen der 
Transferierung inklusive eventueller Korrektionen 
des Objekts während des Wiederaufbaus im Museum 
festgelegt werden. Während des Abbaus wird eine 
fotografische Bestandsaufnahme erstellt und auch die 
freigelegten Details werden erfasst; man reagiert auf 
diese Informationen und auf einen eventuell von den 
ursprünglichen Voraussetzungen unterschiedlichen 
physischen Stand der Konstruktionen mit einer 
treffenden Anpassung der Vorgehensweise beim 
Wiederaufbau. Das größte Problem der Transferierung 
eines Expositionsobjekts stellt der notorisch diskutierte 
Verlust einer gewissen Authentizität dar, welcher vom 
gebrauchten technologischen Verfahren und Ausmaß 
der ersetzten Teile abhängig ist. Wir glauben, dass ein 
Ergebnis der Transferierung als befriedigend bezeichnet 
werden kann, sofern die Informationen und der 
Eindruck, welche durch das versetzte Objekt vermittelt 
werden, mindestens mit den Informationen vergleichbar 
sind, welche allein die vor dem Abbau des Bauwerks 
erstellte Dokumentation darbietet.

Kurzversion des Beitrags
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