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skladba novověkých cihel ve směru západ–východ, která je po-
zůstatkem boudy pohraničních vojenských jednotek zřetelné na 
fotografii ze 40. let 20. století. Při skrývce byly, kromě staveb-
ního materiálu šibenice, nalezeny ojedinělé zlomky pravěké 
a středověké či novověké keramiky, nábojnice, četné zvířecí 
kosti a kovaný hřeb s hlavicí. Zbytky pilířů, postavených z ka-
mene a cihel na maltu, byly od sebe vzdáleny 4,4 m; měly obdél-
níkové půdorysy o rozměrech 2,2 × 1,2 a 2,2 × 1,1 m. Detekto-
rový průzkum v okolí přinesl většinou jen zcela recentní materiál 
(nábojnice). S provozem šibenice může souviset jen ohnutý ma-
sivní hřeb.

Šatovská šibenice je na Moravě vzácným příkladem dvou-
sloupové šibenice. Přestože z písemných pramenů je známa celá 
řada exekucí na tomto místě v 16. a 17. století, žádné lidské po-
zůstatky nebyly nalezeny.
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Zusammenfassung
Šatov (Bez. Znojmo), „Šibeničky“. Neuzeit. Galgen. Suchgrabung.

Josef Unger

Šlapanice (k. ú. Šlapanice u Brna, okr. Brno-venkov)
„Pod Žurání“.
Novověk. Silo. Záchranný výzkum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1718094N, 16.7402586E.

Během rozšiřování dobývacího prostoru cihelny společnosti 
Tondach byla v plošné skrývce dokumentována dvojice neob-
vykle rozměrných zahloubených sil (3,9 m a 4,8 m od povrchu 
skrývky) datovaných rámcově do novověku.

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Šlapanice (Kat. Šlapanice u Brna, Bez. Brno-venkov), „Pod Žurání“. 
Neuzeit. Vorratsgrube. Rettungsgrabung.

Petr Kos, David Parma

Šternberk (okr. Olomouc)
Olomoucká ulice, ulice Příkopy, parc. č. 411/2, 413, 398.
Vrcholný středověk až novověk. Sídliště, město, komunikace. 
Záchranný výzkum.

Lokalizace: Olomoucká ulice – linie od S k J mezi body v S-JTSK (X:Y) – 

1106909.37:42337.77, 1106994.04:542305.49, 1107088.23:542284.35; 

Olomoucká ulice, okolí bodu S-JTSK (X:Y) – 1107071.03:542302.58; ulice 

Příkopy, okolí bodu v S-JTSK (X:Y) – 1107978.96:542301.79.

V době od poloviny měsíce června do poloviny měsíce čer-
vence roku 2016 probíhal archeologický dohled během rekon-
strukce vodovodu ve Šternberku na Olomoucké ulici. Jedna z pří-
pojek zasahovala i do ulice Příkopy. Lokalita je situována jižně 
od dnešního historického jádra města, vně středověkých hradeb.

V průběhu archeologického dohledu bylo v hlavní linii vý-
kopů (dále sonda S1/16 s celkovou délkou cca 180 m) na Olo-
moucké ulici zdokumentováno celkově šest kratších profilů 
(profily P1–P5, P9), v přípojce necelých 14 m severně od kostela 
Nejsvětější Trojice (sonda S3/16) jeden profil (profil P8), zbylé 
dva profily (profily P6, P7) pak v přípojce na ulici Příkopy 
(sonda S2/16).

Linie výkopu sondy S1/16 probíhala převážně v původní trase 
vodovodu a na mnoha úsecích i v těsném sousedství dalších in-
ženýrských sítí. Proto se archeologické situace dochovaly pouze 
lokálně. Nejdůležitějším zjištěním je skutečnost, že ve všech 
zkoumaných sondách se intaktní geologické podloží nalézá 

Obr. 81. Šternberk, Olomoucká ulice, sonda S1/16, profil P1; ulice Příkopy, 
sonda S2/16, profil P6. Kresba K. Faltýnek, digitalizoval J. Grégr.
Abb. 81. Šternberk, Olomoucká-Straße, Suchschnitt S1/16, Profil P1; Příkopy-Straße, 
Suchschnitt S2/16, Profil P6. Zeichnung K. Faltýnek, Digitalisierung J. Grégr.

Obr. 80. Šatov. Severovýchodní pilíř šibenice. Foto J. Unger.
Abb. 80. Šatov. Nordöstlicher Galgenpfeiler. Foto J. Unger.


