
Bažantov je jedním z charakteristických příkladů
pohraniční obce zaniklé po roce 1945. Nachází se
asi 6 km jihozápadně od Tachova. Jedná se o lo-
kalitu středověkého původu, poprvé zmiňovanou
již roku 1361, s typicky zemědělským charakterem
bez správního sídla. V roce 1555 se zde nacháze-
lo 30 celých a 5 polovičních statků. Dle dalších
písemných zmínek obec v průběhu dalšího času
prosperovala, i když se počet usedlostí příliš ne-
měnil. V roce 1873 došlo k ničivému požáru, který
zasáhl všechny objekty vesnice. Poté byla lokalita
opět obnovena na podobném půdorysu. V roce
1939 zde žilo 243 obyvatel v 59 usedlostech. Po
roce 1945 dochází k vysídlení německy mluvícího
obyvatelstva a marným pokusům o znovuosídle-
ní. V letech 1959–1960 dochází k cílené demolici
jednotlivých objektů vesnice. O osm let později
opouští lokalitu poslední obyvatel a v roce 1973
Bažantov po téměř 700 letech existence zaniká.

Lokalita byla v letech 2006–2012 opakovaně
podrobována archeologickým výzkumům. Zatím-
co povrchový (nedestruktivní) výzkum si kladl za
cíl poznání a lokalizaci současného stavu místa,
výzkum odkryvem se soustředil na zjištění histo-
rického vývoje vybrané usedlosti. V celém prosto-
ru vesnice byl lokalizován prostor návsi s relikty tří
zaniklých rybníků a pozůstatky usedlostí na jejím
obvodu. U všech objektů byla zaznamenána jejich
poloha a posouzen jejich současný stav a stupeň
destrukce. Výzkum odhalil značné rozdíly v docho-
vání reliktů budov, což souvisí s rozdílným přístu-
pem k destrukci po jejich opuštění.

Zatímco některé z nich byly cíleně pomocí
mechanizace zcela srovnány se zemí, jiné byly
pobořeny jen částečně, případně ponechány
přirozenému rozpadu. Nej- lépe dochovanou
usedlostí ve vesnici je objekt č. p. 7, tzv. Suttnerův
statek. Také proto byl kromě podrobného
povrchového průzkumu podroben výzkumu
odkryvem. V prostoru parcely se nachá- zely
relikty chlévního obytného domu, hospodář-
ských budov (stodola, studna, sýpka, podsklepená
hospodářská budova).

Samotný odkryv zde probíhal v rozmezí let 2007–
2011. Hlavním cílem sondáže bylo především
poznání i potvrzení kontinuity stavebního vývo-
je vesnice od středověku po současnost. Pomocí
sítě sond umístěných uvnitř i vně reliktu obytné-
ho domu bylo možné dokumentovat celou řadu
starších stavebních úprav a vývojových fází. Vý-
zkum byl realizován jen v osmi sondách, pomocí
kterých se však přesto podařilo zachytit množství
zásadních poznatků. Konkrétně se jedná o relikty
recentních i novověkých zděných konstrukcí, no-
vověkých roubených konstrukcí a několik objektů
souvisejících se středověkým vývojem. V prostoru
síněa bývalé černékuchyněbylyzdokumentovány
pozůstatky původně odlišného členění místností
a několik fází otopných zařízení, přičemž nejstarší
z nich lze s jistotou datovat na přelom vrcholné-
ho a pozdního středověku. Díky archeologickému
výzkumu této parcely se zjistilo, že dům č. p. 7 v
minulosti prošel nejméně sedmi vývojovými fá-
zemi, přičemž dvě nejstarší z nich lze datovat do
středověku a nejmladší souvisí se zánikem objek-
tu požárem v roce 1968.

Wosant ist eines der charakteristischen Beispiele
für nach dem Jahr 1945 untergegangene Dör-
fer im Grenzgebiet. Es befindet sich etwa 6 km
südwestlich von Tachau. Es handelt sich um einen
Ort mittelalterlichen Ursprungs; 1361 erstmals er-
wähnt, hat das Dorf einen typisch landwirtschaft-
lichen Charakter ohne Verwaltungssitz. Im Jahre
1555 befanden sich hier 30 Ganz- und fünf Halb-
bauernhöfe. Laut weiterer schriftlicher Quellen
prosperierte das Dorf in der folgenden Zeit, auch
wenn sich die Anzahl der Anwesen kaum verän-
derte. 1873 kam es zu einem verheerenden Brand,
der alle Bauten des Dorfes in Mitleidenschaft
zog. Danach wurde die Ortschaft auf ähnlichem
Grundriss erneuert. Im Jahre 1939 lebten hier 243
Einwohner in 59 Anwesen. Nach 1945 wurden
die deutschsprachigen Bewohner ausgesiedelt
und erfolglose Versuche der Wiederbesiedlung
unternommen. In den Jahren 1959–1960 wurden
einzelne Objekte des Dorfes gezielt demoliert.
Acht Jahre später verließ der letzte Bewohner
den Ort und im Jahre 1973 ging Wosant nach fast
700-jähringem Bestehen unter. Inden Jahren
2006–2012 wurdeder Ortwiederholt
archäologisch untersucht. Während die (nicht-
-destruktive) Oberflächenuntersuchung darauf
abzielte, den gegenwärtigen Zustand des Ortes
zu erkunden und zu verorten, konzentrierten
sich die Forscher bei den Ausgrabungen darauf,
die historische Entwicklung eines ausgewählten
Bauernguts zu bestimmen.

Im gesamten Bereich des Dorfes wurden der
Bereich des Dorfplatzes mit den Relikten dreier
verschwundener Teiche sowie Reste von
Bauernhöfen an dessen Periphe- rie lokalisiert.
Bei allen Objekten wurde ihre Lage vermerkt
und ihr gegenwärtiger Zustand bzw. Zer-
störungsgrad beurteilt. Die Untersuchung stellte
beträchtliche Unterschiede im Erhaltungsgrad
der Gebäuderelikte fest, was mit unterschiedli-
chen Vorgehensweisen bei der Destruktion nach
dem Verlassen der Objekte zusammenhängt.
Während einige mit mechanischen Mitteln ge-
zielt niedergerissen wurden, wurden andere nur
teilweise demoliert bzw. dem natürlichen Zerfall
überlassen. Das am besten erhaltene Anwesen im
Dorf ist das Objekt Konskriptionsnr. 7, der so ge-
nannte Suttner-Bauernhof. Auch deshalb wurde
die Abdeckung neben einer detaillierten Ober-
flächenuntersuchung gerade hier durchgeführt.
Auf dem Gebiet des Grundstücks fanden sich
Überreste von einem Stall-Wohnhaus und von
Wirtschaftsgebäuden (Scheune, Brunnen, Spei-
cher, unterkellertes Wirtschaftsgebäude). Die
eigentliche Abdeckung wurde hier in den
Jahren 2007–2011 vorgenommen. Das vornehm-
liche Hauptziel der Sondierung war, die Kontinui-
tät der Bauentwicklung des Dorfes vom Mittel-
alter bis zur Gegenwart nachzuvollziehen und
zu bestätigen. Mittels eines Netzes von Sonden,
die inner- und außerhalb der Wohnhausrelikte
platziert wurden, konnten viele ältere werden
konnte.

Umbauten und Entwicklungsphasen
dokumentiert werden. Die Untersuchung wurde
nur mit acht Sonden ausgeführt, mit deren Hilfe
aber dennoch eine Menge grundlegender
Erkenntnisse gewonnen Konkret handelt es sich
um Re- likte zeitgenössischer sowie
neuzeitlicher Mauer- konstruktionen,
neuzeitlicher Blockbauten und einiger mit der
mittelalterlichen Entwicklung zu-
sammenhängender Objekte. Im Bereich der Diele
und der ehemaligen Rauchküche wurden Reste
der ursprünglich unterschiedlichen Gliederung
der Wohnräume und von Heizungsanlagen aus
verschiedenen Zeitabschnitten dokumentiert,
wobei die ältesten mit Sicherheit auf die Wende
vom Hoch- zum Spätmittelalter datiert werden
können. Dank der archäologischen Untersuchung
dieses Grundstücks wurde sichergestellt, dass das
Haus Konskriptionsnr. 7 in der Vergangenheit min-
destens sieben Entwicklungsphasen durchlau-
fen hatte, wobei die zwei ältesten ins Mittelalter
zurückdatiert werden können, während die jüng-
ste mit dem Untergang des Objekts durch eine
Feuersbrunst im Jahre 1968 zusammenhängt.

Bažantov / Wosant

Dobová fotografie – bažantovská náves 1929. Historisches Foto – Wosanter Dorfplatz1929.

Letecké snímky 1953 a 2006. Luftaufnahmen 1953 und2006.

Dobová fotografie – Ves Bažantov v zimě 1942. Historisches Foto – Dorf Wosant im Winter1942.

Půdorys vesnice s okrouhlou návsí, trojicí rybníků  
a vyznačeným místem archeologickéhovýzkumu.
GrundrissdesDorfesmit einemkreisförmigenDorfplatz,
einerDreiergruppevonTeichenunddermarkiertenStelle
derarchäologischenUntersuchung.

Dům č. p. 7, fotografie majitele  
usedlosti Georga Suttnera 1935.  
Das Haus Konskriptionsnr. 7,  
Foto des Bauerngutsbesitzers  
Georg Suttner1935.

Půdorysné schéma nedestruktivního výzkumu parcely č. p. 7.
Grundrissschema der nicht-destruktiven Untersuchung des Grundstücks Konskriptionsnr. 7.

Půdorysné schéma archeologického výzkumu parcely č. p.7.
Grundrissschema der archäologischen Untersuchung des Grundstücks Konskriptionsnr.7.

Fotografie odkryvu jednotlivých
vývojovýchfázíobytnéhodomu
(chlévníčást).
Fotografie der Abdeckung der einzelnen  
Entwicklungsphasen des Wohnhauses  
(Stallbereich).
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Interaktivní naučná stezka

Krajinou studené války

Stezka vznikla v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska.

Projekt je z 5% kofinancován příspěvkem ze státního rozpočtu ČR.
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