
Projekt: Expozice lidové architektury v Chanovicích – doplnění expozice usedlosti 

středního sedláka o roubenou chalupu s chlévy, původem z Třebýciny čp. 7 

 

     Dostavba usedlosti středního sedláka o roubenou chalupu s chlévy v Expozici lidové 

architektury v Chanovicích umožní celý areál tohoto statku vybavit sbírkovými předměty nebo 

jejich rekonstrukcemi (kopiemi), a to jak v interiéru tak exteriéru jednotlivých objektů. 

     Tato expoziční část skanzenu tak přiblíží život na vesnici v Pošumaví a dovolí představit 

nejrůznější zemědělské a řemeslné činnosti charakteristické pro oblast jihozápadních Čech. 

     Expozice lidové architektury (skanzen) je v současné době především záchranný projekt pro 

ohrožené stavby lidového stavitelství v jihozápadních Čechách. Do budoucna však je potřeba 

zvyšovat nároky na komplexnost prezentovaných prvků celého rekonstruovaného prostředí 

tohoto areálu. Vedle zachráněných staveb je potřeba jim vracet jejich zaniklé prostředí, např. 

doplnit okolí staveb o políčka, louky, sady a pastviny; do zmíněné prezentace zapojovat 

způsoby tradičního hospodaření, výroby, ale i ukázek stolování, obyčejů, slavností, či jiných 

oblastí dnes již zaniklého vesnického života. 
     Projekt předpokládá v prostorech roubené chalupy expoziční rekonstrukci obytných 

prostorů konce 18. a počátku 19. století vybavených dobovým nábytkem nebo jeho kopiemi;  

v chlévní části expozice představí návštěvníkům chov domácího zvířectva a v krovní části 

chalupy bude instalován výklad k vývoji lidové architektury v Plzeňském kraji a historii 

chanovického skanzenu. 
 

Cílem projektu je: 

- rekonstrukce a celková obnova roubené chalupy s chlévy původem z Třebýciny čp. 7; 
- definitivní záchrana, obnova a zpřístupnění historických objektů modelované usedlosti 

z poloviny 19. století v plánovaném rozsahu; 

- rozšíření prostorů a ploch pro prezentaci sbírkových předmětů; 

- vybavení modelované usedlosti dobovým mobiliářem, který je součástí sbírkového fondu 

Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o.; 

- zvýšení ochrany a zefektivnění prezentace sbírek muzea; 

- zpřístupnění objektů odborníkům a jejich prezentace veřejnosti; 

- zlepšení a rozšíření podmínek pro další rozvoj doprovodných programů muzea v přírodě 

včetně pořadů pro školy. 

 

Chanovický skanzen je svého druhu zatím jediné zařízení v západních a jižních Čechách. Při 

naplnění stanovených cílů projektu a dalším stavebním rozvoji areálu bude možno tento 

doplňovat o tzv. statické, či funkční prvky, resp. oživovat zdejší objekty prostřednictvím 

jednotlivců nebo skupin osob působících přímo v expozici. Vrcholem této snahy by pak byla 

vzdělávací činnost, která by umožnila různým cílovým skupinám návštěvníků předávat, např. i 

cestou odborně školeného pracovníka – muzejního pedagoga, výsledky odborné činnosti.  
 

Projekt Expozice lidové architektury v Chanovicích – doplnění expozice usedlosti 

středního sedláka o roubenou chalupu s chlévy, původem z Třebýciny čp. 7 je 

spolufinancován Evropskou unií. 


