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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. 

Przejście bramne na Bastionie Dolnym jest obiektem fortecznym będącym 

elementem kompleksu fortów XVIII wiecznej Twierdzy Srebrno-górskiej. Obiekt jest 

wpisany do rejestru zabytków /nr 861 z dnia 13.04.1961/. Istniejąca budowla przejścia 

bramnego miała na celu umożliwienie wejścia na bastion dolny przez zewnętrzny wał 

obronny; biegnie pomiędzy murowanymi ścianami zewnętrznymi wału obronnego. 

Wykonana jest jako murowana z elementów ceramicznych drobnowymiarowych i bloków 

łupka; ma formę tunelu z grubymi, masywnymi ścianami około 140 cm grubości, 

sklepieniem łukowym; od zewnątrz; sklepienie uformowano jako dwuspadowe pokryte 

dachówką ceramiczną. Kształt, oraz odpowiednia grubość przegród umożliwiał 

bezpieczne przenoszenie ciężaru gruntu, którym obsypane było przejście (ziemny wał 

obronny). 
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1.3. Stan Istniejący. 

Obiekt jest w trakcie prac renowacyjnych na podstawie pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych z 2006r. „Projekt zabezpieczenia przejścia bramnego 

na Bastionie dolnym" jest integralną częścią tego projektu. Pierwszy etap remontów 

rozpoczętych w 2006r. objął: zdjęcie ziemi z obiektu; odciążenie konstrukcji; 

odprowadzenie wód opadowych z kieszeni przy zewnętrznych ścianach obiektu; remont 

bramy wejściowej; remont posadzki przejścia bramnego; remont tymczasowego 

zabezpieczenia korytarza od strony wewnętrznej ceglanej kolebki. Poterna została 

przykryta tymczasową konstrukcją stanowiącą zabezpieczenie przed opadami 

atmosferycznymi.  

 

Projekt jest opracowany w oparciu o ocenę stanu technicznego, określenie zużycia i 
uszkodzeń elementów budynku zawartych w projekcie „Renowacji bramy bastionu dolnego".  

 

 

  

2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia poterny 

wejściowej bastionu dolnego umożliwiający odtworzenie form ziemnych wałów 

obronnych bastionu w pierwotnym kształcie oraz zabezpieczenie i odtworzenie przejścia 

bramnego bastionu dolnego (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 

przejścia bramnego – poterny wejściowej bastionu dolnego 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. 
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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, 

− 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 poterny wejściowej bastionu dolnego twierdzy Srebrna Góra.   

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. 
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Uwzględniając powyższe należy przestrzegać następujących reguł: 

− Przy zabezpieczaniu pod względem budowlanym i konserwatorskim obowiązuje 

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

wszelka ingerencja techniczna powinna służyć wyłącznie utrwalaniu lub 

podkreślaniu jej walorów. 

− Niedopuszczalne jest, nieuzasadnione względami bezpieczeństwa budowlanego, 

likwidowanie bądź nadmierne przekształcanie objętych ochroną konserwatorską 

obiektów w całości lub we fragmentach. 

 

6. Sposób zabezpieczenia poterny wejściowej bastionu dolnego 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, przygotowanie 

placu budowy. 

− Etap II – przygotowanie murów poterny i wykonanie powłoki izolacji 

przeciwwodnej.  

− Etap III – wykonanie drenażów liniowych wzdłuż murów poterny z 

wyprowadzeniem poza mur kamienny bastionu. 

− Etap IV – odbudowa odtwarzająca szybu brony bramnej wraz z ankrowaniem 

− Etap V – obustronny zasyp istniejącego wykopu. 

− Etap VI – kształtowanie korony zasypy oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej z 

zasypem ochronnym. 

− Etap VII – lokalna odbudowa sklepień wewnętrznych przejścia bramnego. 
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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 obiektu, 

- usunięcie zadaszenia tymczasowego poterny 

- usunięcie pozostałości pokrycia z elementów ceramicznych z 

zachowaniem ich dla celów archiwalnych. 

- mycie powierzchni obiektu wodą z myjki ciśnieniowej pod ciśnieniem nie 

większym niż 150 bar. 

      Prace przygotowawcze obejmą także przygotowanie dróg technologicznych, 

wydzielenie ich z ogólnodostępnej strefy przebywania turystów oraz opracowanie 

technologii wykonywania zasypu obustronnego wykopu. Wykonawca zobowiązany jest 

do opracowania planu prowadzenia robót wraz z harmonogramem i uzgodnienia go z 

Inwestorem w celu optymalizacji czasu trwania prac w trakcie udostępniania twierdzy 

zwiedzającym. 

  

6.2. Przygotowanie murów poterny i wykonanie powłoki izolacji przeciwwodnej 

Po usunięciu elementów ceramicznych pokrycia ceramicznego należy ocenić 

stan elementów nośnych dachów skośnych poterny a następnie wykonać niezbędne 

uzupełnienia i naprawy murów. Całą powierzchnię murów zarówno skośnych dachów jak 

i ścian pionowych należy wyrównać poprzez rapowanie. Na tak przygotowane 

powierzchnie nanieść powłokę izolacyjną mineralno-elastyczną np. BAUSCHLAMME 

(lub analogiczną) zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta.  

 

6.3. Wykonanie drenażów liniowych wzdłuż murów poterny z wyprowadzeniem 

poza mur kamienny bastionu. 

Wzdłuż murów poterny na poziomie obecnego terenu należy wykonać drenaż 

liniowy ze spadniem w kierunku zewnętrznego muru kamiennego fortecy. Drenaż wpiąć 

w osadzoną pionowo rurę spustową (ϕ160mm HDPE). Rura ta w dolnej części posiada 

wyprowadzenie poza mur zewnętrzny. Należy wykonać przewiert przez mur ze spadkiem 

na zewnątrz i rurę wyprowadzić do dołów chłonnych zlokalizowanych w fosie 

zewnętrznej poniżej poziomu przemarzania. Dno dołów chłonnych ukształtować ze 
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spadkiem „od muru”. Objętość dołów chłonnych min. 6m3.  Drenaże liniowe wzdłuż 

murów poterny wykonać z rur drenarskich ϕ160 w obsypce żwirowej owiniętej 

geowłókniną.  

  

6.4. Odbudowa odtwarzająca szybu brony bramnej wraz z ankrowaniem. 

W środkowej części poterny zachował się szyb brony bramnej. Ze względu na 

degradację górnej części należy odtworzyć jego brakujący fragment z zachowaniem 

kształtu i funkcji. W poziomie, gdzie mur szybu przewęża się, należy wykonać 

ankrowanie wzmacniające w szerszej i węższej części.  Ankrowanie wykonać z 

uprzednio przygotowanych elementów stalowych z kształtowników gorącowalcowanych 

C160 ocynkowanych (stal S235JR). Pojedyncze elementy należy skręcać ze sobą w 

narożach (po 2 śruby M16 kl.8.8) uzyskując poziome ścisłe opasanie istniejących murów 

szybu. Montaż obejm przeprowadzić na uprzednio wykonaną powłokę przeciwwodną (wg 

p.6.2). 

Lokalizację obej stalowych pokazano na załączniku rysunkowym nr 03K i 04K. 

   

6.5. Obustronny zasyp istniejącego wykopu. 

Zasyp wykopu należy prowadzić równocześnie z obu stron poterny w celu 

równomiernego obciążania konstrukcji murowej przejścia i zachowania jej stateczności. 

Zasyp wykonywać warstwami o grubości ok.30cm gruntem który uprzednio został 

usunięty z wykopu. Warstwy gruntu zagęszczać. Co 2-gą warstwę należy stabilizować 

cementem w celu ograniczenia osiadań. Transport gruntu na docelowe miejsce powinien 

być prowadzony przy pomocy lekkiego sprzętu transportowego lub z wykorzystaniem 

przenośników taśmowych. Plan prac i ich harmonogram należy uzgodnić z Inwestorem.  

  

6.6. Kształtowanie korony zasypu oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej z 

zasypem ochronnym. 

Koronę zasypu kształtować ze spadkami (min.2%) zgodnie z rys. nr 05K. Na tak 

przygotowanym podłożu wykonać zasadniczą izolację przeciwwodną w postaci pakietu 

składającego się z: 

-warstwa dolna – ochronno-drenująco-filtrująca SECUDRAIN  

-warstwa środkowa – folia HDPE 1,5mm 

-warstwa górna – ochronno-drenująco-filtrująca SECUDRAIN. 
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W ukształtowanych korytach spadkowych należy ułożyć rury drenarskie i wpiąć je 

do uprzednio osadzonych rur spustowych HDPE ϕ160 zlokalizowanych przy murze 

zewnętrznym po obu stronach bramy dolnej. Krawędź izolacji na murze dolnym 

pozostawić wolną z zapasem w celu późniejszego wykorzystania po renowacji korony 

muru dolnego. Docisnąć naziomem min.50cm.  Wywinięcia izolacji na mur górny oraz 

szyb brony bramnej zakończyć dociskając je płaskownikiem 5x50 z blachy nierdzewnej 

kotwionym co 20cm kotwami nierdzewnymi M8. Uszczelnić kitem trwale plastycznym. 

Wszystkie stykowania folii HDPE 1,5mm jak i wpięcia rur drenarskich wykonać jako 

szczelne. Na tak wykonanej izolacji przeciwwodnej wysypać warstwę ochronną ziemi o 

grubości min.50cm.  

 

6.7. Lokalna odbudowa sklepień wewnętrznych przejścia bramnego. 

W początkowej i końcowej strefie przejścia bramnego należy odbudować 

sklepienia z cegły na grubość do 2 cegieł w krążynach drewnianych. Partie 

obluzowanych i kruszących się cegieł z poprzedniego muru ceglanego usunąć na 

głębokość jednej cegły i przemurować cegłami o podobnych wymiarach i kolorze do 

historycznych.  

Spoiny wykonać trassową spoiną o wysokiej porowatości (do murów 

zawierających szkodliwe sole budowlane). Fugi pozostawić jako głębokie. 

W części przejścia znajduje się sklepienie ceglane pokryte tynkiem. Strefę tą 

należy oczyścić z tynku poprzez młotkowanie. 

Całość przejścia bramnego – nowe przemurowania, istniejące sklepienie ceglane 

oraz sklepienie po młotkowaniu należy oczyścić hydropiaskowaniem w celu osiągnięcia 

jednolitej wizualnie powierzchni sklepienia.   

Sposób konserwacji elementów ceramicznych i kamiennych został podany 
przykładowo. Osoba mająca nadzór konserwatorski nad przeprowadzanymi 
pracami winna opracować program prac konserwatorskich i uzgodnić go z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
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Załącznik fotograficzny nr 1 

 
widok ogólny na odkopaną poternę przed wykonaniem zadaszenia (stan na rok 2007) 

 

Załącznik fotograficzny nr 2 

 
Uszkodzenia poszycia ceramicznego sklepień poterny 
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załącznik fotograficzny nr 3 

 
Widok poterny z zadaszeniem tymczasowym (10.2015). 

 

 

Załącznik fotograficzny nr 4 

 
Górna część szybu brony bramnej – widoczne uszkodzenia. 

 


