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1. Opis obiektu i jego stanu obecnego 

 

1.1. Informacje ogólne 

 - Obiekt należy do zespołu Twierdzy Srebrna Góra uznanego za Pomnik Historii 

rozporządzeniem Prezydenta RP z 14 kwietnia 2004 (Dz. U. nr 102 poz. 1058), 

  - Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A/4708/861 z dnia 13.04.1961r.,  

- Podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP i Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

1.2. Opis obiektu  

  Twierdza Srebrna Góra jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa 

kulturowego Europy i jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. W chwili 

powstania (1763- 1785) należała do najnowocześniejszych tego typu fortyfikacji w 

Europie.  

Twierdza Srebrna Góra to zespół wznoszących się nad miasteczkiem sześciu fortów i 

kilku bastionów. Główny jej trzon tworzy zespół bastionów z Donżonem w środku. Obiekt 

ten posiadał 151 pomieszczeń fortecznych (kazamat) rozmieszczonych na trzech 

kondygnacjach. Ogromne magazyny, studnie, zbrojownią, kaplica, więzienie, szpital, 

piekarnia, browar, warsztaty rzemieślnicze i prochownia czynił fort całkowicie 

samodzielnym i samowystarczalnym. 

Brama górna donżonu zlokalizowana jest w jego zachodniej części i prowadzi do 

zachodnich fortyfikacji twierdzy. 

 

1.3. Stan Istniejący. 

  W chwili obecnej brama górna donżonu znajduje się w złym stanie technicznym. 

Uszkodzeniu uległa zarówno część muru u podnóża bramy (odsłonięta komora 

przeciwwagi mostu zwodzonego) stanowiąca jej podwalinę oraz górna część ponad 

gzymsem z piaskowca. Brama od góry pokryta jest znaczną ilością naniesionej przez 

dziesiątki lat ziemi z samosiejkami, roślinnością włącznie z dużymi drzewami. Ponad nimi 

zachowała się część gzymsu wieńczącego z czerwonego piaskowca (elementy luźno 

osadzone z przemieszczeniami).  
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2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt zabezpieczenia tymczasowego 

i częściowego remontu bramy górnej donżonu (od strony zachodniej) zapewniającego  

zabezpieczenie stateczności konstrukcji korpusu bramy oraz wykonanie niezbędnego 

zabezpieczenia przeciwwodnego górnego zwieńczenia bramy (roboty geodezyjne, 

geologiczne, geotechniczne, konstrukcyjne, budowlane i ziemne), który powinien 

obejmować całość zagadnień w zakresie wynikającym z celu planowanych robót. 

3. Cel i zakres opracowania 

 Projekt ma na celu określenie optymalnego pod względem technicznym i 

organizacyjnym, a w szczególności opracowanie bezpiecznego sposobu zabezpieczenia 

bramy górnej donżonu twierdzy Srebrna Góra, w aspekcie stanu technicznego obiektu, 

istniejących warunków geologicznych występujących w jego rejonie oraz obowiązujących 

w tym zakresie przepisów. 

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robót  opisany szczegółowo w dalszej części 

projektu. 

 

4. Podstawy merytoryczne 

Podstawy merytoryczne niniejszego opracowania stanowią: 

− Zlecenie Inwestora 

− Wizja lokalna wraz z pomiarami dla potrzeb projektowych w marcu 2016 

− Uzgodnienia z Inwestorem 

− Materiały, dokumentacje przekazane przez Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o. 

− Odpowiednie normy, np. PN-H-93441-3:2004P, PN-B-06200:2002. 

− Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana w 1985 r. przez 

Krakowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, 

−  Ikonografia w: 

Bleyl W.: Silberberg. Die Passfestung Schlesiens, Breslau 1939 

Grużlewski J., Przerwa T.: Srebrna Góra. Spojrzenie w przeszłość.  

Srebrna Góra 2003. 
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− Ocena mykologiczno-konserwatorska stanu zachowania budowli Donżonu i 

Galerii przeciwstoku wraz z niezbędnym zakresem robót remontowo-

konserwatorskich do wykonania w kazamatach trasy edukacji historycznej 

Twierdzy Srebrna Góra woj. Dolnośląskie – oprac. Piotr Kozarski, Warszawa 

2004r. 

 

5. Założenia projektowe 

 Przy formułowaniu podstawowych zasad prowadzenia prac zabezpieczających na 

terenie twierdzy Srebrna Góra, uwzględniono ustalenia zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 

uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696). Ponadto prace projektowe 

winny być prowadzone w oparciu o ustalenia dokumentacji archeologicznej. 

 Nadrzędnym celem prac zabezpieczająco-konserwatorskich winno być również 

zachowanie, bądź przywrócenie wartości historycznych, geologicznych, kulturowych i 

artystycznych pojedynczym fragmentom jak i całości obiektu stanowiącego uniwersalną 

wartość jako dobro kultury i przyrody. W niniejszym przypadku zakłada się  

zabezpieczenie zachodniej bramy górnej donżonu twierdzy Srebrna Góra.  Rozwiązania 

wynikające z tego etapu nie zapewnią jednak pełnej i długotrwałej stateczności 

rzeczowej bramy. Ewentualne dalsze wykorzystanie bramy górnej i jej otoczenia w 

celach turystycznych, edukacyjnych itp., wymagać będzie przeprowadzenia dalszych 

prac zabezpieczających w szerszym zakresie. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że konieczne jest prowadzenie prac w celu usuwania zagrożeń 

dla życia ludzkiego, oraz likwidacji zagrożeń geologicznych i budowlanych. Należy 

jednak przy tym pamiętać o generalnej zasadzie jaką jest maksymalna ochrona walorów 

zabytkowych obiektu a także uniknięcie niekontrolowanych osuwisk i odspojeń 

zagrażających pozostałym elementom konstrukcyjnym obiektu jak i przebywającym w 

tym rejonie ludziom. 

Uwzględniając powyższe należy przestrzegać następujących reguł: 

− Przy zabezpieczaniu pod względem budowlanym i konserwatorskim obowiązuje 

zasada zachowania bramy w jej pierwotnej postaci i autentycznej formie, zaś 

wszelka ingerencja techniczna powinna służyć wyłącznie utrwalaniu lub 

podkreślaniu jej walorów. 
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− Niedopuszczalne jest, nieuzasadnione względami bezpieczeństwa budowlanego, 

likwidowanie bądź nadmierne przekształcanie objętych ochroną konserwatorską 

obiektów w całości lub we fragmentach. 

 

6. Sposób zabezpieczenia bramy górnej donżonu w twierdzy Srebrna Góra – 

technologia prowadzonych robót 

 Mając na uwadze nadrzędne wyzwanie wobec tak cennego i niepowtarzalnego 

obiektu zabytkowego jakim jest twierdza Srebrna Góra, prace związane z jego 

zabezpieczeniem należy prowadzić zgodnie ze wszelkimi kanonami konserwatorskimi. 

  

 Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę uzgodnienia zawarte podczas 

wizji lokalnych zakłada się wykonanie prac zabezpieczających w następujących etapach 

prowadzenia robót : 

 

− Etap I – prace ziemne, niwelacyjne i przygotowawcze; usunięcie dużych krzewów 

i korzeni; usunięcie luźnych pozostałości ceglanych i kamiennych, zabudowa 

kotew montażowych wraz z montażem osłonowej siatki trałowej oraz montażem i 

napięciem cięgien stalowych opinających osiatkowany naziom górny. 

− Etap II – zabudowa kotew montażowych poniżej dolnej krawędzi bramy wraz z 

montażem i napięciem cięgien stalowych opinających belki drewniane 

stabilizujące podstawę bramy.  

− Etap III – zabudowa kotew montażowych wraz z montażem i napięciem cięgien 

stalowych zabezpieczających na 3 poziomach elewacji bramy. 

− Etap IV – zabudowa pomostu roboczego wraz ze stalowymi elementami 

podporowymi. 

− Etap V – naprawa i zabezpieczenie odspojonych elementów gzymsu; rozebranie 

odspojonych partii lica ceglanego pod gzymsem i zrekonsruowanie go wg układu 

pierwotnego. 

− Etap VI – wykonanie i montaż ram stalowych scalających gzyms górny wraz z 

równoczesną zabudową kotew pionowych i poziomych stabilizujących górną 

część bramy; wykonanie izolacji przeciwwodnej na górnej powierzchni płyty 

żelbetowej. 
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− Etap VII – demontaż tymczasowego pomostu roboczego oraz naprawa zawiasów 

drewnianych skrzydeł bramy. 

 

6.1. Prace ziemne – niwelacyjne i przygotowawcze 

 Ogólne oględziny na obiekcie wykazały iż niezbędne jest wykonanie prac 

przygotowawczych na które składają się: 

- prace niwelacyjne, 

- usunięcie dużych drzew, krzewów i korzeni z korony bramy, 

- usunięcie ciosów kamiennych z czerwonego piaskowca i pozostawienie 

ich do zabudowy odtworzeniowej w późniejszych etapach, 

- zmycie powierzchni górnej obiektu wodą z myjki ciśnieniowej. 

 

      Prace przygotowawcze obejmą także zabudowę stalowych kotew montażowych  

wraz z montażem siatki ochronnej typu GEOBRUGG lub analogicznej) oraz montaż i 

napięcie cięgien stalowych opinających naziom powyżej korony muru donżonu. Operacja 

ta ma na celu stabilizację mas ziemnych zalegających bezpośrednio nad bramą 

uniemożliwiającą ich niekontrolowane osunięcie bezpośrednio na chroniony obiekt. 

Kotwy stalowe montażowe należy zabudowywać w rejonach mało spękanych, litych. 

Cięgna należy naprężyć za pomocą śrub „rzymskich” celem wywołania docisku 

stabilizującego. 

Lokalizację kotew montażowych oraz siatek ochronnych i przebieg cięgien stalowych 

obrazuje załącznik rysunkowy nr 02K   

  

6.2. Zabudowa kotew montażowych poniżej dolnej krawędzi bramy 

Ze względu na znaczną degradację podnóża bramy, ubytki i liczne spękania 

poniżej dolnych ociosów, należy zabudować kotwy montażowe wraz z cięgnami 

stalowymi. Cięgna należy naprężyć na pomocą śrub „rzymskich” dociskając belki 

drewniane (w układzie pionowym) stanowiące dodatkowe podparcie podwalin bramy i 

stabilizację muru znajdującego się pod bramą.  

Układ kotew i systemu wzmocnienia pod bramą pokazano na załączniku 

rysunkowym nr 02K. 
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6.3. Zabudowa kotew montażowych na elewacji bramy 

W celu zastabilizowania i zabezpieczenia elewacji bramy przed deformacją i 

odspojeniem od zasadniczego muru donżonu należy zabudować kotwy montażowe 

parami po obu stronach bramy na 3 poziomach wraz z cięgnami stalowymi naprężonymi 

za pomocą „śrub rzymskich”. Zabytkowe lico ceglane bramy a w szczególności jej naroża 

należy zabezpieczyć krawędziakami drewnianymi aby nie dopuścić do uszkodzeń 

wywołanych bezpośrednim naporem cięgna stalowego.  

Układ kotew i systemu wzmocnienia pod bramą pokazano na załączniku 

rysunkowym nr 02K. 

6.4. Zabudowa pomostu roboczego. 

Pomost roboczy należy umiejscowić ok.1,0m poniżej dolnej krawędzi 

kamiennego gzymsu nad bramą. Poziom taki umożliwi dostęp do samego gzymsu 

wymagającego remontu jak i wymurówki ceglanej bezpośredni pod nim, która w 

większości, ze względu na swój stan wymaga wymiany. Pomost roboczy zabudować z 

systemowych dostępnych na rynku rozwiązań (np. PLETTAC lub analogiczny). 

Maksymalne obciążenie  pomostu roboczego 3kN/m2. Podparcie pomostu stanowić będą 

2 belki stalowe z profilu gorącowalcowanego HEB200 ze stali S235JR wystawione po 

obu stronach bramy z lica muru donżonu przez istniejące otwory okienne. Końce belek 

wewnątrz twierdzy należy zakotwić metodami górniczymi lub budowlanymi na siłę 

pionową o wartości  ok. 30kN. Drugi koniec belki wystawiony poza lico muru podeprzeć 

dodatkowo zastrzałem  (HEB100) opartym na krawędzi otworu okiennego 

zlokalizowanego poniżej belki. Pomost roboczy należy zastabilizować w poziomie do 

murów bastionu oraz obarierować. Minimalna szerokość pomostu 100cm. Wysokość 

barierki 110cm ponad poziom pomostu. 

Schemat pomostu pokazano na załączniku rysunkowym nr 02K. 

   

6.5. Naprawa i zabezpieczenie odspojonych elementów gzymsu oraz jego 

podmurówki. 

Gzyms górny stanowiący w chwili obecnej zwieńczenie bramy wykazuje 

znamiona znacznej degradacji. Uszkodzeniu uległ w szczególności element wbudowany 

po lewej stronie bramy. Element ten należy zdemontować, oczyścić przyległe szczeliny a 

następnie zamontować ponownie. Do korekty położenia należy użyć siłowników 

hydraulicznych. Pod gzymsem górnym znajduje się przemurowanie z oknami ślepymi na 
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krawędziach i otwartymi w części środkowej. Przemurowania, szczególnie  zewnętrzne 

są w złym stanie technicznym. Należy rozebrać sukcesywnie partie zdegradowanego 

muru ceglanego a następnie po oczyszczeniu odtworzyć mur i zrekonstruować lico wg 

układu pierwotnego. Układ cegieł w wąktu główkowym na zaprawie cem.-wapiennej na 

bazie trasowego lub białego cementu. W miarę możliwości wykorzystać w licu elewacji 

oryginalną cegłę, nową cegłę należy dobrać wg wielkości  i koloru do oryginalnych.. 

Spoiny cofnięte ze spadkiem. 

Poniżej podmurowania wąski gzyms kamienny należy oczyścić i uzupełni 

brakujące fragmenty odtwarzając oryginalny materiał, kształt i wymiary.  

 

6.6. Wykonanie i montaż ram stalowych scalających gzyms górny. 

Na oczyszczonej powierzchni górnej gzymsu należy zamontować stalowe ramy z 

profili gorącowalcowanych C180 ocynkowanych scalające gzyms kamienny. Następnie 

należy wykonać kotwienie pionowe i poziome. Zabudować kotwy φ18 ze stali 

ocynkowanej na mineralnym tiksotropowym kleju KL. W celu stabilizacji gzymsu 

kamiennego ramę stalową należy dodatkowo kotwić wklejając ok. 17 kotew chemicznych  

typu HILTI HIT-V kl.5.8 ocynk. Głebokość wklejenia w gzyms kamienny min. 120mm 

ściśle wg wytycznych producenta. 

Po zamontowaniu ram stalowych i wykonaniu kotwienia wykonać izolację 

przeciwwodną z foli HDPE gr. 1,5mm dociążoną warstwą gruntu min. 50cm. Folię 

zamontować ze spadkiem na zewnątrz bramy. 

Lokalizację kotew montażowych oraz detale wykonania ram stalowych obrazuje 

załącznik rysunkowy nr 02K.   

 

6.7. Demontaż tymczasowego pomostu roboczego oraz naprawa zawiasów 

drewnianych skrzydeł bramy. 

Po wykonaniu wszystkich prac zabezpieczających i remontowych w obrębie 

bramy należy zdemontować tymczasowy pomost roboczy wraz ze stalową konstrukcją 

wsporczą pomostu.  

Uszkodzone zawiasy bramy drewnianej (2 szt.) należy odtworzyć na wzór 

istniejących zawiasów przy drugim skrzydle drzwi bramowych. 

 

 



10 
 

 

Załącznik fotograficzny nr 1 

 
widok na bramę górną od strony fosy  

Załącznik fotograficzny nr 2 
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Uszkodzenia podbudowy bramy w poziomie jej posadowienia 

załącznik fotograficzny nr 3 

 
Widoczne uszkodzenia gzymsu kamiennego oraz wymurówki pod nim. 

 

Załącznik fotograficzny nr 4 

 
Widoczne uszkodzenia gzymsów kamiennych oraz  muru ceglanego. 


