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Volkskunst in Strážnice aufbewahrt waren (im J. 1986 dem Hodoníner Museum - Aussenstelle 
in Veseli nad Moravou tibergeben), fand der Referent eine Doppelaxt mit geometrischem Dekor 
der Gruppe Halnng-Linz aus Bzenec, Bez. Hodonín. Die Fundstelle benndet sich ca. 70 km 
sudostlich von Brno. 

Es handelt sich um den ersten Fund dieser Art in Miihren und um den zweiten in der Tschecho
slowakei. Das erste tschechoslowakische Exemplar stammt aus Panenské Břežany (Bez. Praha
východ) und wurde von V. MOlLcha (1973) in die Literatur eingefiihrt. Die m1ihrische Doppelaxt 
des Typus Halfing-Linz wurde zufállig im J. 1972in der Sandgmbe des VEB Štěrkovny a pískovny 
Brno in Bzenec-Přívoz entdeckt, als es wiihrend der Sandabnahme zu einer Panne des Band
forderers kam. Bei ihrer Bebebullg wmde das Artefakt zwischen den Fordertrommeln des Band
mechanismus gefunden . 

Die Doppelaxt vom Typus Halnng-Linz ist im Aufriss ungefahr von einer fiinfwiukeligen 
Form und im Seitenriss bikonkav. An Stellen del· Lángsachse ist sie auf der einen Seite mit drei, 
auf der anderen mi t vier Ri tzlinien verziert. Auf den Kanten des Artefakts kommen am Gesamt
umfang Einschnittte VOl" (stellenweise sind sie Vel wischt). Auf den Seiten im Nackenteil sind 
drei Dreiergruppen senlcrechter Rilzlinien angebracb.t (Abh. 1). Masse: L. - 204 mm; Br. 
41 mm; Hohe der Scbneide und des Nackens - 33,5 und 32 mm; Stárke an Stelle der Durcb
bohrung - 30 mm; Ú:íI'nung - 23 x· 19 mm (oben), 25 ~ J9 mm (unten) . Gewicht - 405 g. 
Nach der von A. Přicbystal vom Lebrstuhl der Geologie und Pal1iontologie der Naturwissen
schaft1ichen Fakultat der UJEP in Brno durchgefiihrten petrographischen Bestimmung, ist die 
Doppelaxt aus slark patiniertem Serpentil(?) hergestell1 worden. 

Das Vorkornmen von Doppeliixten des Typus Halfing-Linz ist auf den Westteil Mitteleuropas 
beschrankt. Bisber w;ren aus diesem Raulll imgesamt 15 Exemplare bekannt (bei einem fehlt 
die Angabe des Fundortes). Bislang hat mau sie in Baden-Wiirttemberg (2 Stek.), in Bayem 
(2 Stck.), Oberosteneich (10 Stek.) und in Bobmen (1 Stck.) festgestellt. Der m1ihrische Fund 
ist der Reibenfolge nach der sechzehnte diesel" Art. 

Die Grundcharakterislik der Doppel1ixte des Typus Hal:fing-Linz stammt von R. A. Maier 
(1964; 1965). Schwierigkeiten ergeben sich jerloch bei ihrer Datierung, cl enn in al1en F1illen handelt 
es sich um Zufallsfunde. Bei der Klárung dieser Frage stiitzen wir uns auf die von V. l1iolLcha 
(1973) durchgefiibrte Analyse. Er gebt von der Formenpronlierung dieser Artefakte, fiir die er 
eine Vorla;!c in den kupfernen Doppeliixten und ihren steinernen Nachbildungen in Siiddeutsch
land sucht, und von der Analyse des geritzten Dekors, aus. Auf Grund seiner Schlussfolgerungen 
konnen wir die Doppelaxte des Typus Halng-Linz in das Aneolitbikum, am ehesten in dessen 
jiingeren Zeitabschnitt, datieren. 

Die Bedeutung der Doppelaxt des Typus Halfiog-Linz aus Bzenec , Bez. Hodonín beruht darin, 
dass sicb die geographische Ausbreitung dieser Fundart um den mábrischen Raum vergrossert. 
Das Bzenecer Exemplar erweilert unsere Kenntnisse uber die Art der Ornamentierung, denn 
eS wurde zum erstenmal eine neue Verzienlllgstechnik - Kerbung der Kanten - verwendet. 

(Deutsch von R. Ti"hý) 

DESTILAČNí PŘíSTROJ ZE SPIŠSKÉHO ŠTVRTKU. Ve Spiši se vytvořilo kolem roku 
1500 př. n.1. důležité centrum lidu otomanské kultury . 

Mezi nálezy učiuěnými v oblasti Spišskébo Štvrtku se nacház\ nádoba (obr. 1) datovaná kolem 
roku 1500 př. n . l. , o:i.načovaná jako kultovní (Novotný - Kovalčí" 1967, 30, obr. 3; Vladá,.1978, 40, 
obr. 20), vzhledem ke svému neobvyklému tvaru a dále proto, že se vyskytla v souboru nálezů 
výjimečného charaktel"U, které by mohly svědčit o existenci kultovnlho okrsku na lokalitě. 
Pokud jde o funkci nalezené nádoby, jeduá se podle našebo náuoru o dolní část destilačního pří
stroje. Nádoba je 34.,5 cm vysoká, byla zhotovena z hlíny a vypálena. Má úzké dno a širší ústí, 
při jehož lnaji je obruba, ktel"á sloužila pro sběr destilátu z vnitřního povrchu další nádoby. Ta se 
nedochovala, avšak zřejmě musela být součástí tohoto přístI"oJe. Šlo asi o uúsku, ktel"á sloužila 
při destilaci jako poklop. Jejím úkolem bylo kondenzovat vznikajid páry. Obruba nalezené 
spodní nádoby vyúsťuje ve výtokový žlábek, umO:6Ďující vytékáuí destilátu hromadícího se 
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Obr. 1. Nádoba nalezená v oblasti Spišského Štvrtku. Otomanská kultura, 1500 př. n. I. Kresba 
K. Kuník. 

v obrubě během destilace. Rozměry, kapacita i rekonstrukce destilačního přístroje jsou patrné 
z obr. 2 a 3. Nádoba s obrubou a výtokovým žlábkem je uložena v Pod tatranském muzeu v Po
pradě. 

Nádoba ze Spišského Štvrtku má shodné konstrukční řešení s nádobou ze severovýchodní 
Mezopotámie, je však menší. Mezopotámská nádoba byla nalezena v Tepe Gaura poblíž dnešního 
Mosulu v severovýchodním Iráku na úrovni vrstvy XI a pochází asi z roku 3500 př. n. I. (Levey 
1959, 32, obr. 18). V současné dobé je uložena v univerzitním muzeu Pensylvánské univerziťy. 
Její rozměry a kapacitu uvádí obr. 4 (Needham 1980,82, obr. 1455). Představuje dolní část desti
lačního přístroje zhotoveného z hnědé kameniny. Má též okrouhlou obrubu sloužící zřejmě pro 
sběr destilátu z vnitřního povrchu horní nádoby - poklopu, j'ak to ukazuje rekonstrukce na obr. 
č. 5. Plnění destilačního přístroje bylo do poloviny nebo třetiny (Levey 1959, 35), aby kapacita 
obruby byla v přímém poměru k celkovému obsahu materiálu, který se po užl val k destilaci. 

Nádoba ze Spišského Štvrtku odpovldá v základe mezopotámskému destilačllÍmu přístroji. 
Dokládá použití naprosto stejného destilačního principu ve shodném tvarovém provedení, 
které je pouze modifikováno a v určitých propordch zmenšeno. Z proporcionálního zmenšení 
můžeme usuzovat na požadavky technologie, která určovala velikost a tvar nádoby. 
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Obr. 2. Rozměry nádoby ze Spišského Štvrtku. Kresba Z. Kopřiva. 

Závěr 

Byly porovnávány dva obdobné typy nádob. První byla nalezena ve střední Mezopotámii (oblast 
dnešniho Iráku) a je datována kolem roku 3500 př. n.I., druhá nádoba na Slovensku na lokalitě 
Spišský Štvrtok (okres Spišská Nová Ves). Její datovánqe 1500 př. n.l. Oba typy svou shodnou 
konstrukci ukazuj{ na společný základ i způsob užiti, i když je děli zhruba dvě tisíciletí. 
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Obr. 3. Rekonstrukce destilačníbo přístroje ze Spišskébo Štvrtku. Kresba K. Kunik. 

Jedná se zřejmě o vývojoVé varianty jednoho a téhož typu destilačního přístroje, jehož funk
ce a výkonnost byla zachována i v případě zmenšení objemu, který je patrný u nádoby ze Spišské
ho Štvrtku. 

Nádobu ze Spišského Štvrťku považujeme za dosud nejstarší známou část destilačniho přístroje 
nejen na území našeho státu, ale patrně i v Evropě. Může doložit destilaci na východním Slovensku 
již v době bronzové . 
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Obr. 5. Rekonstrukce destilačníbo přístroje z Tepe Gaura. Kresba K. Kuník. 
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Obr. 4. Rozměry a tvar nádoby nalezené v Tepe Gaura. Kresba K. Kuník. 

JI. PblmaHeK - B. BalJl1a6y: pUCmUI1I1//ljUOHHblll annapam U3 z. CnumcKlIli J1Im6pmoK. ConOCTaBJIeHhI 

)J;Ba nOXOlKliX T1ma COCy.n;OB. IIepBbll1 cocy.n; 6blJI o6HapylKeH B cpe.n;Hel1 Me30noTaMRIi (TeTlpRTOpHlI 

cerO.n;HffiIIHerO MpaKa) II .n;aTlipyeTclI npli6JI. 3500 r. .n;o Harue113pbl, BTOpOl1 cocy.n; o6HapYlKeH B Cno

BaKHII B r. CnHmcKKll: llTBpTOY (P-H CmuncKa-HoBa-Bec). 3TOT cocy.n; .n;aTlipyeTclI OKOJIO 1500 r. 
.n;o Hamea 3pbI. 06a TRna COCy.n;OB HMelOT CXO.n;H)'JO KOHCTPYKl.(HIO, 'iTO nOKa3blBaeT Ha COBMeCTHylO 

6a3Y H CIIoco6 npHMeHeHHlI, HecMOTpll Ha TO, 'fTO MelK.n;y HHMH pa3HHl.(a IIPH6JI. B)J;Ba TbIClI'feJIeTHlI. 

,L(eno, v.alKeTClI, COCTOIlT B .n;Byx OIIbITHblX BapliaHTax O.D;Horo li Toro lKe THna .n;IiCTIiJIlIl.(HOH

Horo amrnpaTa, <fJYHKl.(HlIlI MOIIIHOCTb KOToporo coxpaIDIeTClI TaIOKe B CJIY"ae yMeHbmeHlill 06beMa, 

o 'feM CBII.n;eTeJIhCTByeT cocy.n; I13 r. CnHruCKlil1 IllTBpTOK. 

Cocy.n;, o6HapylKeHHbl11 B r. CnRmcKlf:l1 llTBpTOK, MbI C'fIiTaeM caMol1 .n;peBHelli H3BeCTHol1 

'1aCTblO .n;uCTllJInal.(1I0HHorO ammpaTa Ha TeppllTopUII Hameil; CTpaHbI II EBpODbI. OH MOlKeT 

lIBJIlITbClI .n;OKa3aTeJIhCTBOM Toro, 'fTO B BOCTO'iHOl1 CJIOBaKHH 3aHHMaJlliCb .n;IiCTIiJIJIl[l.(Heil; ylKe 

B IlepIlO.n; 6POH30B0l1 3IIOXH. 

(IIepeBerr JI. PblmaHeK) 

J. Ryšánek - V. Václavů: A distillation apparatus from Spišský Stvrtok. Two analogous types of 
vessels were being compared. The fi.rst one had been found in central Mesopotamia (the territory 
of contemporary lraq) and comes from the period 3500 B.C. The second one had been found in 
Slovakia, at tbe site of Spišský Šivrtok (distr. of Spišská Nová Ves) aud dates back to 1500 B.C. 
The common construction of both types indicates a common base and way of utilization even 
when tbe difference of time is about two tbousalld years. 

It is obvious that tbese vessels are development variants of the same type of stili, where 
function and efficiency had been maintained, even when reducing ťhe coutent. That is tbe case 
of the vessel from Spišský Štvrtok. 

And this vessel we suppose to be tbe oldest known part of a distillation apparatus not only on 
the ťerritory of S10vakia but most likely in Europc. It mtl.y serve as evidence of tbe existence of 
distillation in tbe eastem part of Slovakia already in tbe Bronze Age. 

POZDNĚ LATÉNSKÁ SPONA Z ČERNILOVA VE VÝCHODNíCH ČECHÁCH. Zpřesněni 
chronologie závěru keltského osídlení ve východních Čechách v rámci jednotlivých obecně při
jlmaných laténských stupňů stále naráží na nedostatek chronologicky citlivých předmětů, 
piedevším spon (cf. Rybová 1969, 432sq.; Meduna 1980, 30sq.). Na jedné straně se zvažuje časnější 
zánik oppida u Českých Lhotic již okolo r. 50 př. n. I. (Princ 1986, 30-31), na druhé straně nen> 
vylučován časnější příchod polabských Germánů (Rybová 1974,500-501; Waldhauser 1983, 339), 
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