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Bohuslav Klíma

V srpnu 1959 navštívil J.Meduna na výzvu správy cihelny 
v Mor.Krumlově její hliník severně nádraží, kde získal kromě 
zubu koně, rozbité mamutí stoličky a nepatrných zlomků mamu
tích kostí též masivní, silně patinovaný pazourkový škrabák 
/ S ,8 x 4 ,5 cm/, poněkud zvláštního, nepravidelného tvaru.Do
datečnou návštěvou se podařilo ověřit i bližší nálezové okol
nosti. Mamutí stoličku zachytil horečkový bagr při práci v 
západní stěně velkého odkryvu v hloubce asi 5 metrů, ostatní 
kosti pak v různých úrovních téže stony. Škrabadlo pochází z 
blízkosti severovýchodního rohu skrývky, z úrovně asi dvou 
metrů pod povrchem, kde probíhá členěný vývoj interstadiálu 
W 1-2. Lze tedy předpokládat, že leželo při hladině této pohř
bené půdy nebo těsné nad ní, při basi spraše. W 2. Stratigra- 
fické hledisko kryje se tedy s typologiekým, které by dovolo
valo zařadit nález do starší fáze aurignacienu. Fosilní kosti
byly předány R.Musilovi, který zde vyzvedl pro Moravské muzeum 
již více podobných paleontologických nálezů. Náš kamenný arte
fakt. se připojuje k předchozímu paleolitickému objevu (K. Va- 
loch a J. Dvořák, Staropaleolitické nálezy z okolí Moravského 
Krumlova. AR VIII, 1956, 2, 145-149) a ukazuje, že nalezišti 
bude třeba věnovat stálou pozornost.

Ein psläolithischer Fund in Moravsky Krumlov. Bei der Lehm
gewinnung in der westlichen Wand, der beim Bahnhofe in Mor.Krum- 
lov liegenden Ziegelei, fing; der Bagger einige fossile Knochen 
ein. Von diesen verdient besondere Aufmerksamkeit ein Mammut- 
.hackenzahn, der 5m tief lag, ein Ff erdezahn und ein einziger 
massiver, stark patinierter Kratzer von gewissermassen eigenar
tiger Form. Dieser lag in einer Tiefe von 2m, scheinbar in der 
Nähe des Niveaus der gegliederten Entwicklung des W 1-2 und man 
kann ihn typologisch und stratigraphisch in die ältere Aurigna- 
cien-Fiiase einreihen.


