
odgruzować zasypany
korytarz; odtworzyć
zawalone sklepienie;
decyzje o szczegółowym
zakresie prac podjąć po
odgruzowaniu w trybie
nadzoru

nierozpoznany korytarz -
prawdopodobnie zasypany;
odgruzować, odtworzyć
zawalone sklepienia;
decyzje o szczegółowym
zakresie prac podjąć po
odgruzowaniu w trybie
nadzoru

pomieszczenie
zasypane -
odgruzować;
odtworzyć kolebę
ceglaną gr. 2 cegły
i sklepione otwory
okienne z węgarami

uzupełnić
sklepienie
gr 1 cegła

0082
uzupełnić
sklepienie
gr 1 cegła

uzupełnić sklepienie
gr 2 cegły

brak przejścia
odgruzować otwór,
odtworzyć lico oraz łęk

uzupełnić
sklepienie
gr 2 cegły

uzupełnić
sklepienie
gr 1 cegła

udrożnić
kanał
wentylacyjny
/dymowy

0083

uzupełnić
sklepienie
gr 1 cegła

zachowane lico
sklepień wzmacniać
przed rozpoczęciem
innych prac

uzupełnić
sklepienie
gr 1 cegła

0081

udrożnić kanał
wentylacyjny/dymowy

nierozpoznany korytarz -
prawdopodobnie zasypany;
odgruzować, odtworzyć
zawalone sklepienia;
decyzje o szczegółowym
zakresie prac podjąć po
odgruzowaniu w trybie
nadzoru

odgruzować zasypany
korytarz; odtworzyć
zawalone sklepienie;
decyzje o szczegółowym
zakresie prac podjąć po
odgruzowaniu w trybie
nadzoru

udrożnić kanał
wentylacyjny
/dymowy

odgruzować otwory
okienne, odtworzyć ich
lica oraz łęki, odtworzyć
węgary umożliwiające
zamontowanie
czasowego zamknięcia

0084

zachowane lico
sklepień wzmacniać
przed rozpoczęciem
innych prac

uzupełnić sklepienie
gr 1 cegła

uzupełnić
sklepienie
gr 2 cegły

uzupełnić ubytki
lica i łęków w
obrębie otworów

uzupełnić
sklepienie
gr 1 cegła

0080

odgruzować otwory
okienne, odtworzyć
ich lica oraz łęki,
odtworzyć węgary
umożliwiające
zamontowanie
czasowego
zamknięcia

odgruzować otwory
okienne, odtworzyć ich
lica oraz łęki,
odtworzyć węgary
umożliwiające
zamontowanie
czasowego zamknięcia

szacowane położenie
lica ściany zewnętrznej;
wykonanie elewacji

NIE NALEŻY do zakresu
niniejszego opracowania

odgruzować otwór
wejściowy; odtworzyć
lico oraz łęk; wykonać
węgary umożliwiające
montaż tymczasowego
zamkniecia

grubość okładziny
kamiennej

A

A

prawdopodobny wygląd
domku portalowego;
odgruzować; jego
rekonstrukcja NIE NALEŻY
do zakresu niniejszego
opracowania

usunąć gruz w
pasie szerokości
ok. 4 metrów
wzdłuż elewacji

usunąć gruz w
pasie szerokości
ok. 4 metrów
wzdłuż elewacji

usunąć gruz w
pasie szerokości
ok. 4 metrów
wzdłuż elewacji

usunąć gruz w
pasie szerokości
ok. 4 metrów
wzdłuż elewacji

usunąć gruz z
pomieszczenia

usunąć gruz z
pomieszczenia

usunąć gruz z
pomieszczenia

usunąć gruz z
pomieszczenia

usunąć gruz z
pomieszczenia

C

C

odgruzować otwory
okienne, odtworzyć
ich lica oraz łęki,
odtworzyć węgary
umożliwiające
zamontowanie
czasowego
zamknięcia

ścianę uzupełnić
w pierwotnym obrysie
elementu

ścianę uzupełnić
w pierwotnym obrysie
elementu

656,9
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Rysunek   skala 1:100

Zabezpieczenie kazamat przeciwskarpy 

ul. Kręta 4,57-215 Srebrna Góra bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
współpraca:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 

mgr inż. arch. Karolina Kotkiewicz

5.11.2015
tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 

Nazwa projektu:

fosy dolnej kondygnacji bastionu Kawaler 

skala:

Twierdza Srebrna Góra

PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

ob. Srebrna Góra; AM ark.1; dz.434/2/87

A u t o r s k a P r a c o w n i a
arch. Macieja Małachowicza
Bo ro wska  264  Wrocław
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

wraz z wyjściem na dziedziniec

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

podpis: 2 / A

1:100Rzut kazamat (pom. 0080-0084)    

UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie
z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć
w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie decyzje dotyczące zasypanych lub z innego powodu niedostępnych
pomieszczeń
  i ich fragmentów podejmować w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić
z autorem opracowania,
- wypełnienie beton klasy C12-15 na bazie białego cementu,
- kotwy nie mniej niż 9szt. / m2, Ø 6mm nierdzewne lub spiralne, wklejane.
  KOTWIEĆ NALEŻY WSZYSTKIE SKLEPIENIA BEZ WZGLĘDU NA ICH STAN

Ocena zagro żeń:

Wysoka wilgotność sklepień w połączeniu ze spadkami temperatury poniżej 0°C
są głównymi przyczynami postępującej erozji sklepień a w natępstwie powstawaniu
zawałów.

- należy dążyć do zabezpienia sklepień przed przesiąkaniem wody z nasypów,
celem obniżenia wilgotności,
- należy dążyć do zabezpieczenia pomieszczeń przed destrukcyjnym wpływem
niskich temperatur oraz skoków temperatur,
- wskazane jest przywrócenie odpowiedniej cyrkulacji powietrza
(dostarczanie do wnętrz powietrza o niższej wilgotności bezwzględnej
niż to we wnętrzach -> proces osuszania)

LEGENDA:

N

strefy zasypane; prawdopodobne całkowite zerwanie
sklepień i znaczna degradacja ścian; odruzować,
odtworzyć sklepienia i sciany wg reliktów.

uzupełnienie zerodowanego lica muru;

uzupełnienie zerodowanego sklepienia
na głębokości od 1 do 2 cegieł;

uzupełnienie zerodowanego sklepienia
na głębokości do 1 cegły;


