
Archeoskanzen Trocnov
projekt - výstavba - současný stav a budoucnost

projekt - bau - aktueller stand und zukunft



Projekt 
Archeoskanzenu
Trocnov

• projekt výstavby Archeoskanzenu Trocnov je vyústěním dlouhodobé snahy Jihočeského kraje o větší propagaci husitství a obnovy tradic, 
které se k areálu Památníku Jana Žižky v Trocnově vážou

• je součástí dlouhodobé schválené koncepce rozvoje Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, zřizované organizace Jihočeského kraje

• smyslem provozování areálu je rozšíření veřejné služby v oblasti kultury poskytované Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích

• přispěje v rámci programové nabídky organizace k rozšiřování paměti národa

• náročná stavba s velkým podílem ruční práce a s uplatňováním dobových technologií, především opracováním dřeva a 
tvorbou střech, je rozdělena na 3 etapy a dokončena by měla být do konce května 2024

• budovaný archeoskanzen modeluje výsek zástavby středověké vesnice a prezentuje vzhled staveb a život v období konce 
14. století

• záměrem je představit základní typologický a sociální rejstřík vesnických staveb tohot středověkého období

• jedná se z velké části o edukační areál, který bude sloužit k představení života v dané době se všemi předměty denní 
potřeby a způsoby hospodaření

• Archeoskanzen bude využíván pro doplnění výuky historie a vzdělávací akce pro školy i pro širokou veřejnost



Projekt 
Archeoskanzen Trocnov

• Das Bauprojekt des Archeoskanzen Trocnov ist das Ergebnis langjähriger Bemühungen der Region Südböhmen, die Förderung der Hussiten und die Erneuerung der 
mit dem Jan Žižka Denkmal in Trocnov verbundenen Traditionen zu verstärken

• ist Teil des langfristig bewährten Konzepts der Entwicklung des Südböhmischen Museums in České Budějovice, einer etablierten Organisation der Südböhmischen 
Region

• Zweck des Betriebs des Komplexes ist die Erweiterung der öffentlichen Dienstleistungen im Bereich der Kultur, die das Südböhmische Museum in České Budějovice 
leistet

• wird innerhalb des Programmangebots der Organisation zur Erweiterung des nationalen Gedächtnisses beitragen

• Ein großer Bau mit einem großen Anteil an Handarbeit und der Anwendung historischer Technologien, insbesondere Holzbearbeitung und 
Dachdeckerei, ist in 3 Phasen unterteilt und soll bis Ende Mai 2024 abgeschlossen sein

• Archeoskanzen modelliert einen Abschnitt eines mittelalterlichen Dorfes und zeigt das Erscheinungsbild von Gebäuden und dem Leben im 
späten 14. Jahrhundert

• Ziel ist es, ein grundlegendes typologisches und soziales Register der mittelalterlichen Dorfgebäude vorzulegen

• es handelt sich im Wesentlichen um einen Bildungsbereich, der dazu dienen soll, das jeweilige Leben mit allen Gegenständen des täglichen 
Gebrauchs und der landwirtschaftlichen Methoden darzustellen

• Die Archäologie wird als Ergänzung zum Geschichtsunterricht und zu Bildungsveranstaltungen für Schulen und die breite Öffentlichkeit 
eingesetzt



Původní stav

https://www.muzeumcb.cz/pamatnik-jana-zizky-z-trocnova/archeoskanzen-
trocnov/fotogalerie-14/letecke-pohledy/

https://www.muzeumcb.cz/pamatnik-jana-zizky-z-trocnova/archeoskanzen-trocnov/fotogalerie-14/letecke-pohledy/


Originalzustand

https://www.muzeumcb.cz/pamatnik-jana-zizky-z-trocnova/archeoskanzen-
trocnov/fotogalerie-14/letecke-pohledy/

https://www.muzeumcb.cz/pamatnik-jana-zizky-z-trocnova/archeoskanzen-trocnov/fotogalerie-14/letecke-pohledy/


Výstavba a propojení 
s projektem I-CULT

• od předání a převzetí staveniště dne 25. 5. 2020 značně postoupila 1. etapa - výstavba 
samotného dvorce tvořeného čtyřmi objekty 

• vlastní stavba Archeoskanzenu Trocnov byla provázaná s projektem I-CULT, který 
realizuje v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko – Česká 
republika 2014 – 2020 Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského 
kraje

• projekt zahrnoval 8 projektových partnerů z ČR a Dolního Rakouska; Jihočeský kraj zde 
vystupoval jako vedoucí partner

• tato příhraniční spolupráce byla navázána na odbornou práci v několika 
platformách napříč příhraničními regiony

• současně se vznikem stavby bylo v rámci projektu pořízeno vnitřní vybavení 
a bohatý soubor replik zemědělských a řemeslných nástrojů, předmětů denní 
potřeby a militárií

• připraveny jsou tablety s interaktivními aplikacemi, interaktivní informační 
tabule a unikátní edukační brožury

• dokončují se přípravy edukačních programů pro školy i časosběrné filmové 
dokumenty

• návštěvníci již mohou obdivovat velký model Archeoskanzenu Trocnov 
v měřítku 1:87 dnes umístěný v budově Památníku i virtuální prohlídku



Aufbau und Verbindung 
mit dem I-CULT Projekt

• Seit der Übergabe und Übernahme des Bauplatzes am 25. Mai 2020 ist die 1. Etappe –
die Errichtung des aus vier Gebäuden bestehenden Hofes selbst – weit fortgeschritten

• Der Bau des Archeoskanzen Trocnov war mit dem Projekt I-CULT verbunden, das im 
Rahmen des grenzüberschreitenden Kooperationsprogramms INTERREG Österreich-
Tschechische Republik 2014 - 2020 durchgeführt wird Abteilung für Kultur und 
Denkmalpflege der Regionalstelle Südböhmen Region

• das Projekt umfasste 8 Projektpartner aus Tschechien und Niederösterreich; Die 
Südböhmische Region trat hier als führender Partner auf

• diese grenzüberschreitende zusammenarbeit war verknüpft mit fachlicher arbeit in mehreren plattformen über 
die grenzregionen hinweg

• Gleichzeitig mit der Erstellung des Baus stellte das Projekt die Innenausstattung und eine reiche Sammlung von 
Nachbildungen landwirtschaftlicher und handwerklicher Werkzeuge, des täglichen Bedarfs und der 
Militärausrüstung bereit

• Tablets mit interaktiven Anwendungen, interaktive Informationstafeln und einzigartige Bildungsbroschüren sind 
fertig

• Vorbereitungen für Bildungsprogramme für Schulen und zeitaufwändige Filmdokumentationen werden 
abgeschlossen

• Besucher können bereits das große Modell der Archeoskanzen Trocnov im Maßstab 1:87 bewundern, das sich 
jetzt im Gebäude der Gedenkstätte befindet, und einen virtuellen Rundgang





Model archeoskanzenu v expozici v měřítku 1:87

Modell des Archeoskanzen in der Ausstellung im Maßstab 1:87



Panel u současné budovy muzea

Panel am aktuellen Museumsgebäude



Edukační programy, brožury a pracovní listy

• standartní edukační programy (90 minut)

• celodenní programy

• Život ve středověku na přelomu 14. a 15. století

• Řemesla a technologie na přelomu 14. a 15. století

• Zemědělství a strava na přelomu 14. a 15. století

• Náboženství a svátky na přelomu 14. a 15. století

• Čas války na přelomu 14. a 15. století



Bildungsprogramme, Broschüren und Arbeitsblätter

• Standard-Bildungsprogramme (90 Minuten)

• ganztägige Programme

• Leben im Mittelalter an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert

• Handwerk und Technik an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert

• Landwirtschaft und Ernährung um die Wende vom 14. zum 15. 
Jahrhundert

• Religion und Feiertage um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert

• Die Zeit des Krieges um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert







Stavební realizace projektu
Bauliche Umsetzung des Projekts

Pohled na staveniště ze dne 23. 3. 2021Pohled na staveniště ze dne 3. 7. 2020



Časosběrné video (červenec - prosinec 2020)

Zeitraffervideo (Juli - Dezember 2020)

• https://www.muzeumcb.cz/poboc
ky/pamatnik-jana-zizky-z-
trocnova/archeoskanzen-
trocnov/videogalerie/

https://www.muzeumcb.cz/pobocky/pamatnik-jana-zizky-z-trocnova/archeoskanzen-trocnov/videogalerie/


Virtuální prohlídka vybavenou obytnou budovou 
dvorce

Virtueller Rundgang durch das ausgestattete 
Wohnhaus des Hofes

• https://webs.muzeumcb.cz:44382/v
tours/archeoskanzen/

https://webs.muzeumcb.cz:44382/vtours/archeoskanzen/


Současný stav Archeoskanzenu
• na stavbu a provoz Archeoskanzenu Trocnov bylo projektově navázáno mnoho doprovodných aktivit a 

výstupů

• v rámci realizace projektu I-CULT proběhla v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova řada akcí pro širokou 
veřejnost se zaměřením na stavební techniky, řemesla a každodenní život ve vrcholném středověku 

• projektové aktivity zahrnovaly předstihový 
archeologický průzkum celého území vč. geofyzikálního, 
magnetometrického a palynologického výzkumu, různé 
specializované workshopy a příměstské tábory

• na konec srpna a září roku 2021 proběhly dvě velké 
akce – Válka a vojenství v době Jana Žižky a Středověký 
jarmark 

• bližší informace o chystaných akcích roku 2022 mohou 
zájemci samozřejmě najít na webových stránkách 
Jihočeského muzea nebo sociálních sítích

říjen 2021



Aktueller Zustand des Archeoskanzen
• Viele begleitende Aktivitäten und Ergebnisse waren mit dem Bau und Betrieb des Archeoskanzen Trocnov 

verbunden

• Im Rahmen der Umsetzung des I-CULT-Projekts fanden am Jan Žižka Denkmal in Trocnov eine Reihe von 
Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit statt, die sich auf Bautechniken, Handwerk und Alltag im 
Hochmittelalter konzentrierten

• Die Projektaktivitäten umfassten eine archäologische 
Vorabaufnahme des gesamten Gebiets, inkl. 
geophysikalische, magnetometrische und 
palynologische Forschung, verschiedene 
Fachwerkstätten und Vorstadtcamps

• Ende August und September 2021 fanden zwei große 
Ereignisse statt - Krieg und Militär in der Zeit von Jan 
Žižka und der Mittelalterliche Jahrmarkt

• Weitere Informationen zu den bevorstehenden 
Veranstaltungen des Jahres 2022 finden Sie natürlich 
auf der Website des Südböhmischen Museums oder in 
den sozialen Netzwerken

Oktober 2021







Plány návštěvnického provozu

• otevřené muzeum

• zvířata, sady, zahrady a pole nedílnou součástí archeoskanzenu

• sekce archeologických experimentů – odborné semináře a hromadné 
akce

• výpaly keramiky

• tavby železa

• pálení dřevěného uhlí



Besucherverkehrspläne

• offenes Museum

• Tiere, Obstgärten, Gärten und Felder sind ein wesentlicher 
Bestandteil des Archeoskanzen

• Abschnitt archäologischer Experimente - Fachseminare und 
Massenveranstaltungen
• Brennen von Keramik

• Eisen schmelzen

• brennende Holzkohle





Projekt návštěvnického centra a rozvoje 
Památníku Jana Žižky z Trocnova
• nová budova návštěvnického centra – plánované dokončení 2024

• využití vodních ploch v areálu

• krajinářské úpravy – údržba zeleně, komunikace a parkovací plochy

• další služby pro návštěvníky  
• shop
• bistro
• restaurace
• dětské hřiště
• přednáškový sál
• edukační dílny
• ubytovací kapacity



Projekt des Besucherzentrums und Entwicklung des 
Jan Žižka Denkmals aus Trocnov
• Neubau des Besucherzentrums - geplante Fertigstellung 2024

• Nutzung von Wasserflächen in der Umgebung

• Landschaftsgestaltung - Pflege von Grünanlagen, Straßen und Parkplätzen

• andere Dienstleistungen für Besucher

• Einkaufen

• Bistro

• Restaurant

• Spielplatz

• Hörsaal

• Bildungsworkshops

• Unterkunftskapazität



Připravované akce roku 2022

• hromadné akce pro veřejnost:

• cyklus divadelních představení (červen – září)

• Den dětí – hry, hudba a divadlo pro celou rodinu 28. května

• Válka a vojenství v době Jana Žižky – vojenské ležení a ukázky šarvátek 30. července

• Trocnovské slavnosti – tradiční vrchol sezóny 10. září

• Oživené prohlídky– komentované prohlídky dvorce s možností ochutnávek 19. listopadu

• dále plánujeme na další roky semináře, workshopy, příměstské tábory



Kommende Veranstaltungen im Jahr 2022

• Massenveranstaltungen für die Öffentlichkeit:

• Theaterzyklus (Juni - September)

• Kindertag - Spiel, Musik und Theater für die ganze Familie am 28. Mai

• Krieg und Militär in der Zeit von Jan Žižka - Militärlager und Demonstrationen von Gefechten am 
30. Juli

• Trocnov-Festlichkeiten - der traditionelle Höhepunkt der Saison am 10. September

• Animierte Touren - Hofführungen mit Verkostungsmöglichkeit am 19. November

• wir planen auch für die nächsten Jahre Seminare, Workshops, Vorstadtcamps



Odkazy

• https://www.muzeumcb.cz/

• https://www.facebook.com/watch/?v=3831616260267832

• https://www.muzeumcb.cz/navstivte-nas/pobocky/pamatnik-jana-
zizky-z-trocnova/archeoskanzen-trocnov/

https://www.facebook.com/watch/?v=3831616260267832
https://www.facebook.com/watch/?v=3831616260267832
https://www.muzeumcb.cz/navstivte-nas/pobocky/pamatnik-jana-zizky-z-trocnova/archeoskanzen-trocnov/

