Expozice lidové architektury je rozdělena do pěti částí:
1. Vstupní usedlost - novostavba vstupní chalupy poskytuje servis pro
návštěvníky i dobrovolné budovatele skanzenu. Usedlost doplňuje
roubený špýchar se stodůlkou původem ze statku Přetín čp. 34 a
v zahradní části otevřený depozitář pro zemědělské stroje.
2. Usedlost drobného sedláka - tvoří dvě drobné přenesené stavby, a to
roubený špýchar původem z usedlosti Svrčovec čp. 17 a roubený
čeledník z Otěšic.
3. Usedlost středního sedláka - dokončen roubený špýchar z usedlosti čp.
6 v Petrovicích u Měčína s předzahrádkou pro léčivé byliny, roubená kolna
se stodůlkou ze statku čp. 9 v Měčíně, roubená stodola z areálu mlýna
v Nezdicích u Borov, drobný zděný objekt sušárny na ovoce. Zahrada
slouží pro pěstování původních regionálních druhů ovocných stromů.
4. Chalupa správce polesí - pod lesem je roubená chalupa čp. 39
původem z Čachrova. Znovupostaven roubený chlívek z kokšínské
usedlosti čp. 6. Na usedlost navazuje sezónní dřevorubecký srub.
5. Střední část areálu - nachází se mezi uvedenými třemi usedlostmi a
chalupou. Řešitelé projektu do této části plánují kopii zvoničky, pazderny
či výstavbu horizontální pily.
Ve skanzenu je umístěno několik dalších drobných staveb. Výklenková
sloupová kaplička, při vchodu do skanzenu litinový kříž s vročením 1863,
kovaný kříž na žulovém soklu z roku 1848 a nově smírčí kříž.
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POZNEJ POŠUMAVÍ

Téměř v bodě souběhu okresů Klatovy, Plzeň - jih a Strakonice, se nachází obec Chanovice. Ta se stala v roce
1994 místem budování regionálního skanzenu lidové architektury. Ale spíše je lépe hovořit o záchranném
projektu pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech. Myšlenka budování
skanzenu na Klatovsku je stará více než 100 let. Místní muzejníci se v roce 1895 nechali inspirovat expozicí
Národopisné výstavy českoslovanské a po celé 20. století hledali s různou intenzitou vhodnou lokalitu. V roce
1993 získalo, díky spolupráci s obcí Chanovice, klatovské muzeum vhodný pozemek pro realizaci skanzenu.
Hned v následujícím roce sem byly přeneseny dvě roubené stavby. V následujících letech bylo v původních
lokalitách okresů Klatovy, Plzeň - jih, Rokycany a Domažlice rozebráno 20 objektů, z nichž některé se již
představují v expozici skanzenu, ale další na svoji chvíli ještě čekají v depozitářích muzea. K zajímavým
informacím o chanovickém skanzenu určitě patří údaj o stáří roubení měčínské kolny. Trámy byly káceny
v letech 1613 - 1618, dřevo vchodových zárubní pochází dokonce z roku 1560. Objekt patří bezesporu mezi
nejstarší dřevěné stavby v Čechách. Expozičně skanzen lidové architektury v Chanovicích prezentuje
dobové formy bydlení, zemědělskou činnost, podomáckou výrobu a řemesla na vesnici v období 2.pol.
18. století až 1. pol. 20. století. Od roku 1990 se v Chanovicích organizují tzv. pracovně naučné pobyty.
Skanzen tak vzniká díky svépomocné a dobrovolnické práci mladých lidí především z Plzeňského kraje.
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