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Jiří Pavelčík ■ •

Na katastru obce Rudimov /okr.Val.Klobouky/ zjistili členo
vé Vlastivědného kroužku musea v Bojkovicích, B. Diatel a J.Jurac- 
ka nová velkomoravské pohřebiště. V trati "Kamenná" /kota 381/ a 
v trati "Ploštiny" /lidově "Kruhy"/ pohřby bez zásypů. Mohyly i 
ploché hroby jsou silně abradovány, takže obsah se nachází na^po- 
vrchu nebo těsně pod ním. Jmenovaní zachránili proto obsah tří. 
nejvíce ohrožený’ mohyl na "Kamenné" a při povrchovém průzkumu v 
téže trati nalezli sekeru s krátkými ostny a hranolovitým čepcem.

Mohyla I. Hásyp.o rozměrech 600 x 650 x 46 cm, z humosní 
tmavohnědé hlíny, byl protažen mírně ve směru V -Z. Pod ním, na 
původní úrovni, ležely tři železné nožíky ve společné dřevěné 
pochvě. Západně od nich bylo 29 skleněných korálků, většinou 
příčně dělených, jen jeden z nich je kotoučovitý, jeden z milefi- 
•rového skla a jeden zdobený žlutou skleněnou nití. Východně od 
nožíků stálo válcové vědérko se dvěma obručemi a vedle něho zlom
ky lebky, se dvěma celými a jedním rozlámaným korálkem. V povrcho
vé vrstvě násypu byl nalezen střep zdobený mřížkováním.

Mohyla II. Tmavohnědý humosní násyp měřil 590 x 600 x 31 cm. 
Při. východním okraji pod vrstvou do červena vypálené hlíny a pod 
shlukem popele a uhlíků o průměruv130 cm byla vyhloubena mísovitá 
jáma 95 x 95 x 53 cm, kterou vyplňoval popel. Při jejím okraji se 
nacházely střepy z nádobky. Ve dnu měla jáma zahloubenou jamku 
19 x 19 x 51 cm/ dno 16 x 16 cm/. Její stěny zpevňovalo sedm plo
chých kamenů. Ha dně byla navršena hromádka přepálenýeh lidských 
kůstek.

Mohyla č.IU. Z této mohyly byl nám předán pouze materiál, 
železný nožík, ocílka, dvě pazourková křesadla a dva střípky s 
vlnicí. Další nálezové okolnosti nám nebyly sděleny.

V trati "Kruhy" se rýsoval na povrchu hrob s kamenným oblo
žením stěn /226 x 1 1 0  x 35 cm/, do jehož jihovýchodního rohu byl 
zapuštěn hrob mladší, rovněž s kamenným obložením /l66 x 80 x ?cia/. 
Delší osa obou hrobových jam směřovala od Z k V. Inventář staršího 
pohřbu byl porůznu rozptýlen v zásypu hrobů a tvořily jej dvě pá
sová kování rakve, dvě ostruhy, plochá listovitá šipka, průvlečka, 
nůž ocílka, brousek a střepy z nádoby. V předpokládaném prostoru 
hlavy zemřelého se nalezla stříbrná hrozníčkovitá náušnice a tři 
korálky podélně dělené. Zahrocený kámen byl zaražen /?/ v místě 
břišní krajiny a severně od něj ležel nožík.

Tato nová pohřebiště spolu se třemi mohylníky na "Gradce" a 
dalšími dvěma na sousední bojkovské "Hradské nivě" dokládají kon
centraci slovanského osídlení v bojkovsko-rudimovské oblasti pelo- 
sideritových železných rud.

Slawische_3eOTäbnisfelder_bei^Rudimov^Bez^Val.Klobouky. In der Flur 
K£äriienn5iT7""ßieIÎ e'*maia EügelgräFer fesi/'^on tenen zwei Skelettbe- 
stattungen auf dem ursprünglichen Terrainniveau waren und das eine 
beinhaltete verbrannte zermalmte Knochen, Asche, verkohltes Holz 
und Bruchstücke von Keramik. In der Flur "Kruhy" befand sich ober 
dem Terrain eine steinerne Grabpackung, wo ursprünglich ein 
erwachsenes Individium lag.In dasselbe Grab wurde später ein Kind 
beigesetzt und bei dieser Gelegenheit wurde auch die Steinpaokung 
verkleinert. Die Funde gehören in die zweite Hälfte des IX.Jahrh., 
ln die Zeit des Grossmährischen R e i c h e s . _______ .... _____ __




