Hrad Kumburk
Oprava vstupu do „malého“ sklepa v letech 2008 a 2010
Po krátkém rozkoukání v areálu zříceniny hradu Kumburku, neunikne
pozornosti vstup do „podzemí“ u čtvrté brány. Nachází se zde poměrně velmi
dobře dochovaná suterénní místnost, kterou nazýváme „malý“ sklep.
Prostory malého sklepa jsou dodnes hojně využívány „Sdružením pro
záchranu hradu Kumburku, o.s.“ jako skladové prostory pro nářadí a
materiál. Je zde dokonce umístěna seismografická stanice geofyzikálního
ústavu. Dalo by se předpokládat, že původně bylo nad sklepením
purkrabství hradu. V době, kdy hrad využívala naše armáda, bylo sklepení
využito jako skladiště, především uhlí. Za zmínku stojí, že v tomto období byl
prostor před čtvrtou bránou využit pro tělesná cvičení. V místech, kde dnes
stojí informační cedule, byly umístěny ribstole.
Do dnešní doby se z celého objektu dochovalo jen sklepení se schodištěm.
Valenou klenbu sklepení pokrývá souvislá vrstva travního porostu společně
s nálety na severní straně. Pod travním porostem by se mohla, alespoň
z části, dochovat původní úroveň podlahy. Dále jsou pod touto vrstvou, při
severní a východní straně, ve formě valu, patrné obrysy obvodového zdiva.
Na východní straně je možné pozorovat vyčnívající opracované pískovce,
zřejmě parapetu okna. Severozápadní nároží je nedochované, dá se zde
předpokládat navazující zdivo ke „studniční“ věži. Některé prameny dokonce
uvažují mezi „purkrabstvím“ a „studniční“ věží o jakési budově s podloubím.
Líc severní stěny je velmi dochovaný, jen v horní úrovni se dá vyčíst
poškození vlivem povětrnostních podmínek. Východní líc objektu vykazuje
značné poruchy a mnohé kameny líce drží jen poskládáním na sebe, bez
jakýchkoli náznaků pojiva, často vidíme odhalené jádro zdiva. Jižní a
západní vnější líc je převážně skryt pod úrovní trénu současného vstupu u
čtvrté brány a nádvoří. K severovýchodnímu nároží je přimknut značně
poškozený, na skále založený, z drobnějších pískovcových kvádrů vyzděný
opěrný pilíř. Vlastní schodiště by se dalo popsat jako dvouramenné, mírně
zalomené s nepatrnou podestou u portálu dveří. Horní, delší část se sedmi
stupni byla značně poškozena. Dolní rameno je bez zjevných poruch, dnes
viditelných pět stupňů přechází v hliněnou podlahu. Vstup společně se
schodištěm roku 2010 vykazovaly mnoho statických poruch, nejen líce zdiva.
Vlastní stupně schodů z druhotně použitého pískovce byly značně rozekláté.
Stupně horního ramene složené z několika nepravidelných kvádrů kladených
do zeminy, postupem času sedly až na tolik, že v některých částech takřka
překrývaly samy sebe. Zdivo přilehlé ke schodišti, jak boční, tak nad
pískovcovým portálem vstupu, bylo z větší míry poškozeno. Často
odpadávající a vyviklané kameny ohrožovaly bezpečnost jediného přístupu
do sklepení. Velice zvětralé bylo i jádro zdiva nad portálem dveří, v tomto
místě se již vytvořil otvor do suterénu pod vrcholem valené klenby. Vyzdívka
vstupu má charakter smíšeného zdiva složeného z lomového čediče a
opracovaného pískovce. Pískovcové části, levé strany, ukazují armování rohu
předešlých stavebních konstrukcí, kdy pokračování zdi je přizděno natupo
s čitelnou svislou spárou. Na pravé straně se pískovcové armování
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nedochovalo, při odstranění uvolněné čedičové vyzdívky se ukázaly jeho
otisky v pevných částech čedičového zdiva. Dobře je viditelná i svislá
průběžná spára, která je čitelná dál v bloku zdiva od schodiště směrem
k východu.
Dochované zděné konstrukce „malého“ sklepa prošly velmi složitým
stavebním vývojem a zmapování Tomáše Tomíčka, dosud nejlépe zpracované
dílo, jen z části poodhaluje jejich tajemství.
Roku 2008 naše sdružení osadilo vypadlý pískovcový kvádr z jihozápadního
nároží. Ten pravděpodobně, dle nejnovějších poznatků, přecházel v klenbu
podloubí. Vlastní, na půl rozlomený kvádr, ležel částečně v zemi na západní
straně u zdi hned u rohu objektu. V nároží se dochoval původní pískovcový
kvádr armující jeho roh, ten je vymlet od kol kdysi projíždějících povozů.
Zřejmě tu nebyl osazen odrazník. Po načištění stávajícího kvádru vznikla
plocha, rozměrově shodná s rozlomeným kvádrem. Při vracení kvádru na
místo, jej bylo nutné z vnější strany podložit, těžko usoudit jestli tento kvádr
byl původně na tomto místě, nebo tu byl použit druhotně. Ubroušení rohu
stávajícího kamene plynule přechází i na námi doplněný pískovec, na něm je
dokonce zatřená turistická značka. Ta byla původně dobře viditelná od čtvrté
brány, dá se tady předpokládat, že při značení „Klubem českých turistů“ byl
kvádr na tomto místě a při přeznačení, kdy bylo nutné tuto značku zatřít, tu
ještě setrval. Je také dost možné, že zde kvádr umístil „Klub českých turistů“
při opravách které na hradě prováděl v letech 1939 až 1941. Z čelní strany
hned vedle kvádru jsme ještě doplnili jeden pískovcový blok, ten je stejně
vysoký jako námi osazený nárožní kámen. Doplněná část zdiva byla
zatravněna. Tato oprava nenásilně zapadla do celkové situace dochovaných
částí „malého“ sklepa.
Roku 2010 bylo nejprve přikročeno k opravě stupňů pískovcového
schodiště. Tyto byly rozebrány po jednotlivých stupních a seřazeny v dosahu
opravované části. Nakypřená zemina, kterou jsme vytěžili, neobsahovala
žádné artefakty. Při dočištění podkladu schodiště jsme objevili, u podesty
portálu dveří, stupeň složený ze tří pískovcových kvádrů. Prostření z kvádrů
byl vysunut. Vzhledem k frekventovanosti a častým opravám,
pravděpodobně i „Klubem českých turistů“ nelze s určitostí říci, zda se jedná
o původní schod. U přilehlých zdí nejsou ani patrné otisky po původním
schodišti. Prostřední kámen jsme zazdili na původní místo a ponechali jsme
tento stupeň jako první schod u podesty, na který bylo postupně vystavěno
nové opravené rameno schodiště. Poškozené články stupňů byly nahrazeny
novými podobných rozměrů z depozitu hradu. Stupně schodů jsou kladeny
do maltového lože a zaspárovány. Dá se předpokládat, že původní úroveň
terénu byla ve výšce pátého stupně (počítáno od podesty). V úrovni šestého
stupně jsou po stranách v přilehlém zdivu dochovány otisky, zřejmě po
kamenné zárubni, tento stupeň pak sloužil jako práh proti průniku
povrchové vody do sklepení. Takto opravené schodiště by mohlo přečkat
mnoho dalších desetiletí. Je až s podivem, že tato akce trvala dvou lidem
pouze víkend. Toto úsilí velmi pomohlo zvýšit komfort a bezpečí vchodu do
malého sklepení. Bez včasného zásahu by mimo jiné došlo i ke ztrátě tvaru
ramene a i přes dokumentaci Tomáše Tomíčka nenávratným škodám.
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Po týdnu přišla řada na opravu zdiva v prostoru schodiště. Zdivo přilehlé
ke schodišti, při pohledu na vstup vlevo, bylo celkem v pořádku. Po
odstranění zeminy jsme rozebrali jen malé množství uvolněných čedičových
kamenů stávající koruny. Čelní zdivo nad portálem vstupu s vyvaleným
otvorem pod valenou klenbou sklepení bylo zvětráno natolik, že jsme jeho
vnější líc společně s částí jádra, museli rozebrat až k nadpraží vchodu.
Nadpraží je tvořené ze tří, do sebe zaklíněných, pískovcových kvádrů, které
tvoří mírné segmentové zaklenutí. Mezi klenákem a bočními kameny jsou
použity na výšku zazděné cihly. Vzhledem k okosení rohu krajních kvádrů,
která jsou natočena směrem k pískovcové zárubni, lze usoudit o druhotném
použití těchto stavebních článků. Pravá strana na tom nebyla o poznání lépe.
Po odstranění nepevných částí zdiva jsme mohli přistoupit k opravě. Nejprve
byly opraveny části v nižších partiích zdiva, tak abychom mohli na schodišti
s úrovní současného terénu postavit lešení. Do dochovaných otisků po
armování jsme zazdili rozměrově adekvátní pískovce. Zdivo bylo vyzděno
s přiznanou styčnou svislou spárou, kde byl brán zřetel na pokračující
původní spáru. Čedičové vyzdívky mají charakter okolního řádkového zdiva
z lomového kamene. Čelní zeď nad portálem byla vyzděna necelými čtyřmi
řadami čediče a nadále ustupuje v imitaci odpadlého líce směrem k valené
klenbě. Při jejím vrcholu byl ponechán malý otvor sloužící k přirozenému
odvětrávání sklepení. Levá strana byla doplněna obdobným způsobem jako
strana pravá. Svislou styčnou spáru jsme zvýraznili doplněním jednoho
pískovcového kvádru nad stávající armování. V horní části schodiště je u
zdiva patrné ozubení zřejmě po zárubni. Toto bylo opraveno tak, aby
nezanikl jeho smysl. Celá oprava má charakter torzální architektury a
nenásilně tak navazuje na okolní konstrukce.
Větší rovné plochy jsme zatravnili souvislým drnem. Do skulin
„odhaleného“ jádra jsou zasazeny suchomilné rostliny ze sběru v lokalitě
Kumburku.
Stačily dva víkendy usilovné práce a odkaz našich předků jsme dokázali
zachránit i pro budoucí generace.
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Stávající stav schodiště před opravou.

Rozlomený nárožní kámen před vyzvednutím.
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Vyzvednutý nárožní kámen.

Jihozápadní nároží „malého“ sklepa po očištění.
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Pohled na nároží od čtvrté
brány.

Stav po
opravě
nároží
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Stav po opravě nároží, pohled z čela (od čtvrté brány)

Stupeň schodiště objevený při očištění.
Otisky po stávajícím schodišti na pískovcové zárubni.
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Pohled na nároží u
schodiště, kde byla
pravděpodobně zazděna
pískovcová zárubeň nebo
portál.

Pohled na
nároží u
schodiště
při
opravě.
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Pohled na schodiště po
opravě.

Pohled na
zdivo
přiléhající
ke
schodišti
po
odstranění nepevných
částí při
opravě
spodní
části.
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Svislá styčná spára
oddělující dvě rozdílné
konstrukce.
Otisk ve zdivu, zřejmě
napovídá po původně
zazděném pískovcovém
článku.
Tyto poznatky vypovídají
o nejméně dvou
stavebních etapách tohoto
úseku.

Pohled na
situaci
shora.
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Shora popsaná situace
objeveného otisku.
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Druhotně
použitý
kámen na
zaklenutí
u
nadpraží
zárubně.

Průběh
oprav.
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Stav po
opravě,
celkový
pohled od
čtvrté
brány.

Stav po opravě, detailní pohled na čelo vyzdívky nad nadpražím pískovcové
zárubně.
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Stav po
opravě,
pravá
strana
schodiště.
Barevně
jsou
vyznačeny
opravené
části líce
zdiva.

Stav po opravě, levá strana schodiště. Barevně jsou vyznačeny opravené
části líce zdiva.
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celkový
pohled na
opravenou část
vstupu do
malého
sklepa
shora.

Pohled od opraveného jihozápadního nároží malého sklepa směrem
k východu.
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Barevně je vyznačeno opravované místo.
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Opravená část jihozápadního nároží. Opravený vstup do malého sklepa.
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Napsal: 29.03.2012 Tomáš Šimůnek
Foto: Tomáš Šimůnek
Zaměření hradu a malého sklepa: Tomáš Tomíček
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