
Muzeum v přírodě  
Kolomenskoje 

 
V roce 1923 bylo místo vyhlášeno památkovou rezervací a postupně sem byly 
přeneseny ukázky lidové architektury z celého Ruska, takže vznikl skanzen. 

 

 



Nachází se na jihovýchodním předměstí Moskvy. 
 

Od 16. století si strategické návrší nad řekou Moskvou 
poblíž důležité cesty do města Kolomna (odtud název) 

vybrali ruští carové za letní sídlo. 
 

Plocha areálu je 390 hektarů. 
 

V roce 1923 bylo místo vyhlášeno památkovou rezervací, 
kam byly postupně přeneseny ukázky historické architektury  

z celého Ruska. 
 

 



Panorama obce Kolomenskoje, Akvarel od Giacoma Quarenghi, 18. století  
 



 
V roce 2010 byl znovuvybudován dřevěný palác cara 

Alexeje Michajloviče Romanova (1929-1676),  
zničený v 18. století.  

 
Původní pohádková stavba vznikla v letech 1667 až 1668 

bez použití jediného hřebíku.  
Měla složité chodby, 250 místností a 3000 oken. 

 
Původní palác nechala zbořit Kateřina II. v roce 1768. 

 
 



původní místo zničeného carského paláce 
 
znovuvybudovaný carský palác 















































Alexej Michajlovič (19. března 1629, Moskva - 29. ledna 1676, Moskva),  
syn Michaila III. Fjodoroviče (1613-1645) z dynastie Romanovců,  

byl v letech 1645 až 1676 ruským carem. 





















































Další stavby areálu 
 





Kostel  
Nanebevstoupení Páně, 1532 

 
Od roku 1994 je na seznamu 
světového dědictví UNESCO.  



Zvonice sv. Jiří 



Kostel sv. Jiří 



Vodárenská věž, dříve i brána do obce Dyakovo, 1670 



Přední brána, byla postavena za vlády cara Alexeje Michajloviče v roce 1673. 



Spasitelova (zadní) brána, 1673 



Lovecký pavilon, 1825 
Jediná zachovaná část paláce Alexandra I., který byl v roce 1870 zničen. 



Věž brány Nikolo-Korelského kláštera ze Severodvinska, 17 – 18 století 



Kostel sv. Jiří Vítězného z obce Semjovov, 1685  



Kostel Stětí svatého Jana Křtitele, 1560-1570  



Kostel Panny Marie Kazaňské, polovina 17 století 



Domek Petra I., 1702 
Původně byl postaven na ostrově v ústí řeky Dviny. 



Část tvrze a Mokhovaya věž ze Sumské pevnosti, 1680 



Věž obranné bariéry pevnosti v Bratsku, 1654 



Replika Vodního mlýna 



Borisův kámen z okolí Polotsk v Bělorusku, 12 století 



„Polovecká baba“,12 století 
 Ve skutečnosti tato socha představuje sedícího muže, který má na sobě helmu,  

s miskou posvátného nápoje v rukou. 



A to je konec. 


