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Streszczenie 

W praktyce projektowej spotykamy się bardzo często ze starymi mostami, które 
nominalnie zaliczane są do mostów zabytkowych. Zazwyczaj, za mosty zabytkowe 
uznawane są wszystkie obiekty, które niezależnie od ich wartości architektonicznych, 
estetycznych czy wynikających z przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych czy 
zastosowanych technologii budowy zostały wpisane do tzw. rejestru zabytków. 
Doświadczenie autorów referatu wskazuje, że są to bardzo często konstrukcje, których 
wartość jako obiektu o autentycznych walorach zabytkowych jest wątpliwa. Wynika to 
m.in. z tego, że obiekt został wpisany do rejestru zabytków tylko z tego powodu, że jest 
obiektem starym (a nie „bardzo starym”), bez wyraźnego wskazania innych istotnych 
przesłanek wskazujących na jego wartość jako składnika tzw. dziedzictwa kultury 
materialnej. Na przykładzie wybranych przykładów zostało wykazane, że współpraca 
projektantów z konserwatorem zabytków, pozwala na całkowitą przebudowę obiektów 
jednocześnie zachowując jej historyczny wygląd. Wykazano również, że poprawnie 
opracowany projekt pozwala na odtworzenie pierwotnego wyglądu obiektu, bardzo 
często zmienionego od czasu wybudowania. Potwierdza to postawioną tezę, że 
remontując historyczne obiekty można i niekiedy należy budować je od nowa, 
zachowując jedynie jej pierwotny wygląd. 
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1. WPROWADZENIE 
 
W praktyce projektowej spotykamy się bardzo często ze starymi mostami, które 
nominalnie zaliczane są do mostów zabytkowych. Zazwyczaj za mosty 
zabytkowe uznawane są wszystkie obiekty, które niezależnie od ich wartości 
architektonicznych, estetycznych lub wynikających z przyjętych rozwiązań 
konstrukcyjnych czy zastosowanych technologii budowy zostały wpisane do 
tzw. rejestru zabytków. Doświadczenie autorów referatu wskazuje, że są to 
bardzo często konstrukcje, których wartość jako obiektu o autentycznych 
walorach zabytkowych jest wątpliwa. Wynika to na ogół z dwóch przesłanek: 
- obiekt został wpisany do rejestru zabytków tylko z tego powodu, że jest 
obiektem starym (a nie „bardzo starym”), bez wyraźnego wskazania innych 



istotnych przesłanek wskazujących na jego wartość jako składnika tzw. 
dziedzictwa kultury materialnej, 
- na skutek różnego rodzaju modernizacji, napraw spowodowanych np. 
uszkodzeniami wojennymi czy montażem do obiektu różnego rodzaju urządzeń 
obcych, jego aktualny wygląd (niekiedy również schemat statyczny) odbiega w 
sposób istotny od pierwowzoru. 

W związku z tym rodzi się pytanie: na ile istniejący obiekt należy uznać 
za budowlę zabytkową, która nie tylko ze względu na wiek, powinna podlegać 
szczególnej ochronie. Pytanie to staje się szczególnie zasadne, jeśli ze względu 
na konieczność wprowadzenia zmian w układzie komunikacyjnym, którego 
elementem jest obiekt (wymagana zmiana skrajni czy nośności), konstrukcja 
musi zostać dostosowana do nowych wymagań. Zadanie to niekiedy, chcąc 
zachować istniejącą konstrukcję, staje się bardzo trudne, a niekiedy praktycznie 
niemożliwe. Jeśli więc wartości kulturowe, w tym związane z tzw. dziedzictwem 
materialnym obiektu są wątpliwe, naszym zdaniem należy obiekt przebudować 
(wybudować nowy), zachowując jego wygląd (kształt), stosując współczesne 
technologie i materiały konstrukcyjne. Przebudowę (budowę) należy wykonać, 
nawet np. zmieniając statyczny konstrukcji. Wykorzystać natomiast można, czy 
wręcz należy, niektóre fragmenty konstrukcji jak również detale 
architektoniczne. Uważamy, że z pełną odpowiedzialnością, nie niszcząc 
dziedzictwa kultury, możemy tak postąpić zwłaszcza jeśli: 

- obiekt został wpisany do katalogu zabytków tylko ze względu na jego 
wiek, przy czym nie jest to wiek rzędu kilkuset lat i nie przekraczający 100-150, 
lub chociażby kilkudziesięciu lat, 

- obiekt nie stanowi fragmentu większego założenia architektonicznego, 
będącego obrazem kultury materialnej społeczeństwa żyjącego w danej epoce, 

- wprowadzone w wyniku remontów czy przebudowy zmiany w 
konstrukcji, a także w wyglądzie (których przyczyną były np. zniszczenia 
wojenne czy konieczność dostosowania obiektu do nowych wymagań 
użytkowych) nie spowodowały, że wygląd obiektu a także zmiany w konstrukcji 
powodują, że parametry istotnie odbiegają od pierwowzoru, 

- obiekt jako taki nie stanowi dużej wartości historycznej (biorąc np. jako 
kryterium historię architektury czy historię rozwoju nauki i techniki), a koszt 
jego przebudowy (koszt bezpośredni czy tak zwany koszt społeczny) nie 
rekompensuje uzyskanych efektów. 

- obiekt jako taki nie stanowi dużej wartości historycznej (biorąc np. jako 
kryterium historię architektury czy historię rozwoju nauki i techniki), a koszt 
jego przebudowy (koszt bezpośredni czy tak zwany koszt społeczny) nie 
rekompensuje uzyskanych efektów. 

 
W artykule autorzy na przykładzie wybranych konstrukcji przedstawią, że 

niekiedy rozebranie istniejącego obiektu i budowa w to miejsce nowego, 
spełniającego wszystkie wymagania użytkowe, pozwoli na uzyskanie znacznie 
większych, szeroko rozumianych korzyści. Budując od podstaw nowy obiekt 



można bowiem odtworzyć obiekt, który będzie wierną repliką obiektu 
pierwotnego, nie skażonego dodanymi elementami oraz wprowadzonymi 
zmianami w układzie konstrukcyjnym, a równocześnie spełniającym wszystkie 
wymagania komunikacyjne. Tak przebudowany obiekt da najczęściej lepsze 
wyobrażenie użytkownikowi o tym, jak pierwotnie wyglądała konstrukcja. 

Efekt ten można dodatkowo spotęgować wykorzystując do przebudowy te 
same materiały konstrukcyjne, a w skrajnym przypadku, stosując nawet te same 
technologie budowy. Korzystny efekt może spotęgować wspomniane już 
wcześniej wbudowanie w nowa konstrukcje fragmentów ze starego obiektu. 
Postępowanie takie wymaga jednak racjonalnego (nie „dogmatycznego”) 
współdziałania konserwatora zabytków, zarządcy obiektu oraz projektanta.  
 
 
2. MOST W PRUDNIKU 
 
Istniejący most został wybudowy połowie XIX wieku. Jest to most 
trójprzęsłowy, o sklepionych,kamiennych przesłach łukowych, opartych na 
kamiennych masywnych przyczółkach i filarach. W dolnej części filarów od 
strony górnej wody wykonstruowano kamienne izbice. 
 

 
Rys. 1 Wygląd mostu na rycinie z początku XX wieku 

 
Aktualnie, na łukowych sklepieniach kamiennych wykonana jest żelbetowa 

płyta pomostowa, gr. 45-53 cm, mająca po obu stronach wsporniki 
pochodnikowe gr. 13 cm oparte na doadatkowych żelbetowych dźwigarach. 
Przekrój drogi na obiekcie składa się z dwóch pasów ruchu o szer. 4,15 m oraz 
chodników o szer. ~1,93 m każdy. Jezdnia ma obustronny spadek daszkowy 
~2%, natomiast chodniki posiadają spadki w kierunku osi obiektu. 
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Pierwotna decyzja Wojewódzkiego konserwatora zabytków nakazywała 
zachować istniejacą konstrukcję, dostosowując jedynie jej nosność do nowych 
waruków komunikacyjnych, w tym nosności. W związku z tym zlecono 
wykonanie ekspertyz mostu. Ogólna ocena stanu technicznego elementów 
konstrukcyjnych mostu wykazała, że jest on zły, a w przypadku jednego przęsła 
skrajnego jest awaryjna. Na taką ocenę złozyły się przede wszystkim: 

- pęknięcia sklepień (aktualnie częściowo zakryte, przez wykonanie 
nowych spoin) 

-jakość materiału konstrukcyjnego sklepień i podpór (mury kamienne), 
- korozja żelbetowych wsporników pochodnikowych. 
Najpoważniejszymi uszkodzeniami konstrukcji, to spękania sklepień. 

Spękania sklepień układają się w dość charakterystyczny sposób – od skraju 
klucza sklepień, ukośnie w kierunku wezgłowi, dochodząc do podpory w 
odległości ok. 1,3-1,5m od lica sklepienia. 

W celu oceny jakości konstrukcji muru pobrano rdzenie. Na podstawie 
badań pobranych próbek (rdzeni) stwierdzono, że elementy skalne są spękane, 
natomiast zaprawa je spajająca ma bardzo niską wytrzymałość, a zaprawa uległa 
całkowitej destrukcji – nie wykazywała jakichkolwiek właściwości wiążących. 
Stan zaprawy powodował, że pobrane rdzenie samoistnie się rozpadały. Jakość 
muru kamiennego może się pogarszać pod wpływem czynników termiczno-
wilgotnościowych oraz obciążenia. Powstające w wyniku działania naprężeń 
uszkodzenia mikrostruktury konstrukcji sprzyjają przyspieszonej korozji. W 
oparciu o przeprowadzone badania pobranych z konstrukcji próbek rdzeniowych 
można jednoznacznie stwierdzić, że nośność muru kamiennego jest bardzo mała. 
Ze względu na duży stopień niejednorodności oraz praktycznie brak spoiwa 
łączącego bloki kamienne, nie jest możliwe dokładne oszacowania 
wytrzymałości muru. Wykonane w ostatnich latach zabiegi konserwacyjne m.in. 
spoinowanie kamieni, z których wykonano podpory i sklepienia nie zwiększyło 
nośności konstrukcji, gdyż był to zabieg powierzchniowy, nie poprawiający 
struktury muru. Zabieg spoinowania wpłynał jedynie nieco trwałość podpór, 
ponieważ ograniczył wnikanie wody z zewnątrz w strukturę muru, nie 
zahamował natomiast wnikania wody od strony nasypu, czy wody 
przedostającej się od strony sklepień.  

Przeprowadzone badania materiału konstrukcyjnego, z którego 
wykonany jest obiekt oraz ogólna ocena stanu technicznego konstrukcji 
wskazują, że ewentualny remont konstrukcji z zagwarantowaniem nośności jaką 
powinien spełniać obiekt położony w ciągu drogi krajowej (min. klasa B wg PN-
85/S-10030) nie jest racjonalny, a właściwie jest niemożliwy, bez całkowitej 
przebudowy obiektu. Ponadto w ekspertyzie wykazano, że aktualny wygląd 
mostu silnie odbiega od wygładu mostu pierwotnego, na skutek wielu 
wprowadzonych zmian konstrukcyjnych, zwłaszcza wynikających z przebudowy 
pomostu i wykonania wsporników podchodnikowych, co m.in. istotnie zmieniło 
grę świateł, wprowadzając głębokie cienie na ścianach nadłuczy. Jednocześnie 
ekspertyza wykazała, że jest możliwe wybudowanie nowego mostu, o 



architekturze prawie identycznej z pierwotną, dodatkowo przy możliwości 
zastosowania przynajmniej częściowo do budowy praktycznie tego samego 
materiału konstrukcyjnego (przynajmniej częściowo). Nowy most będzie 
spełniał również wszystkie wymagania komunikacyjne – wymagany przekrój 
poprzeczny oraz i nośność.  

Argumenty te przekonały konserwatora zabytków, który wyraził zgodę na 
rozbiórkę starego mostu i na budowę mostu, o identycznym wyglądzie i przy 
zastosowaniu do wykonania elementów widocznych z tego samego materiału 
konstrukcyjnego, co obiekt pierwotny. Pozwoliło to projektantom na 
zaproponowanie konstrukcji nowoczesnej, spełniającej wszystkie wymagania 
komunikacyjne (przekrój drogi), mającego wymaganą nośność i trwałość, 
jednocześnie o wyglądzie zbliżonej do wyglądu mostu pierwotnego, 
nieskażonego wielokrotnymi przebudowywani.  
 

 
Rys. 4 Przekrój poprzeczny projektu mostu po przebudowie 

 

 
Rys. 4 Widok i przekrój podłużny mostu po przebudowie 

 
 
3. MOST W GRYFICACH 
 
Most łączy dwie części Gryfic - małego miasteczka  w województwie 
zachodniopomorskim położonego nad rzeką Regą. Dokładna data wybudowania mostu, 
nie jest znana, wiadomo jedynie, że został wybudowany przełomie XIX i XX wieku, 
prawdopodobnie w miejscu innej przeprawy, o czym mogą świadczyć stare fundamenty, 
odkopane przy przebudowie przyczółka zachodniego. Pierwotnie był to most 



trójprzęsłowy, o belkach swobodnie podpartych. Ustrój nośny złożony był z sześciu 
dźwigarów żelbetowych, o krzywoliniowym pasie dolnym. Do czasu przebudowy 
zachowało się jedynie jedno oryginalne przęsło. Dwa pozostałe zostały zniszczone w 
czasie działań wojennych i następnie odbudowane, przy zachowaniu tej samej geometrii. 
Rozpiętości osiowa podpór wynosiła 15,79 + 15,60 + 15,54 m. Most oparty był na 
masywnych, betonowych podporach (przyczółkach i filarach). Przed przebudową na 
moście mieściła się jezdnia o szerokości 6,0 m oraz dwa chodniki o szerokości ok. 1,20 
m. Całkowita szerokość pomostu wynosiła 9,0 m.  

Jakkolwiek w czasie odbudowy zachowano pierwotny kształt mostu, zmieniono 
jednak i to znacznie jego wygląd: m.in. zastosowano inne balustrady, usunięto 
umieszczone na przyczółkach rzeźby gryfów i ozdobne płaskorzeźby umieszczone na 
skrajnych dźwigarach. Most został ponadto oszpecony podwieszonymi w sposób 
widoczny urządzeniami obcymi (rurociągi, kable itp.). Zły stan techniczny mostu, a 
także uwarunkowania komunikacyjne (zbyt mała nośność i wymiary przekroju 
poprzecznego jezdni) spowodowały, że zapadła decyzja o jego przebudowie. I w tym 
wypadku, z uwagi na wiek obiekt podlegał nadzorowi konserwatorskiemu, jednak z 
uwagi na znaczne zmiany powstały w czasie naprawy mostu oraz nie zwracania uwagi 
na jego walory historyczne, jego kształt uległ istotnym zmianom. Dlatego też 
konserwator zabytków wyraził zgodę na jego całkowita przebudowę, stawiając m.in. 
następujące warunki: 

- zachowanie i odrestaurowanie podpór (w tym boniowanie w partiach czołowych i 
bocznych), 

- przeniesienie istniejącej płaskorzeźby z dźwigara starego mostu na odrestaurowaną 
balustradę nowego, 

- odtworzenie i umieszczenie na przyczółkach (zgodnie z archiwalną fotografią) 
kopii gryfów, 

- zlikwidowanie podwieszonych do mostu urządzeń obcych, 
- zachowanie kształtu dźwigarów głównych. 

 

 
Rys. 5 Widok mostu na rycinie  poczatku XX wieku 

 
Podobnie jak w przypadku mostu w Prudniku zachowały się ryciny, na których 

znajduje się most mający pierwotny wygląd. Widoczna na nich jest charakterystyczna 
architektura obiektu: ciężkie, masywne podpory, przenikające na balustrady; betonowe 
balustrady zwieńczone nad podporami latarniami oraz wyraźnie zaakcentowany 
początek i koniec mostu przez figury gryfów osadzonych na cokołach będących górną 



częścią skrzydełek. Był to na tyle charakterystyczny element podpór, że ich otworzenie 
było jednym z warunków postawionych przez konserwatora zabytków. 
Charakterystycznym elementem były też boniowania podpór, których zachowanie było 
jednym z istotnych warunków postawionym przez konserwatora. 

Relatywnie duże podpory dobrze harmonizowały z betonowymi ażurowymi 
balustradami. Niestety w czasie odbudowy powojennej ażurowe, betonowe balustrady 
zastąpiono pełnym murem. Ponadto pierwotny most miał dwa charakterystyczne detale 
architektoniczne odnoszące się do symboli miasta, a mianowicie gryfy oraz 
płaskorzeźby z herbem miasta. Z detali architektonicznych do czasu przebudowy 
zachowały się jedynie dwie płaskorzeźby umieszczone na zewnętrznych belkach 
skrajnego przęsła. Były one prawdopodobnie również na pozostałych przęsłach, 
zniszczonych w czasie trwania II Wojny Światowej. Niestety do czasów przebudowy nie 
zachowały się gryfy zlokalizowane na przyczółkach.  

 

 
Rys. 6. Wglad mostu przed przebudową 

 

 
Rys. 7 Rurociągi zamocowane do krawędzi mostu  

 
Zaprojektowana przebudowa przęseł zachowała generalnie kształt przęseł, 

jakkolwiek przęsła swobodnie podparte zostały zastąpione ustrojem ciągłym. Dzięki 
temu zabiegowi zachowano dotychczasową wysokość konstrukcyjną, pomimo 
znacznego zwiększenia nośności użytkowej obiektu i zwiększenia jego szerokości. Jako 



ustrój nośny zastosowano układ dwubelkowy. Przy wyborze takiego rozwiązania 
kierowano się nie tylko względami konstrukcyjno-wytrzymałościowymi. Układy 
dwubelkowe pozwalają bowiem na skuteczne i stosunkowo łatwe ukrycie instalacji do 
odwodnienia mostu. Zaletą układów dwudźwigarowych jest możliwość ukrycia np. 
urządzeń do odwodnienia. 

 
Rys. 8 Przekrój poprzeczny mostu po przebudowie 

 
Rys. 9. Widok mostu po przebudowie 

 
Rozbudowa przęseł w stosunku do zachowanych podpór i zmiana schematu 

statycznego spowodowało jednak wyraźne oddzielenie przęseł od podpór. Jednak 
wizualnie zrekompensowano to przez wykonanie w osi filarów murków w ciągu 
balustrad, co pozwoliło na zachowanie charakterystycznego widoku mostu z boku. 
Szczególnie istotnym elementem architektonicznym. który został odtworzony były 
gryfy. Pewną istotną zmianą było zastąpienie pierwotnej, ażurowej balustrady 
betonowej, balustradą stalową, ale bardzie „masywnymi” niż typowe bariery mostowe. 
Był to jednak zabieg celowy, ponieważ z uwagi na to, że zastosowane zmiany 
konstrukcyjne, częściowo wymuszone koniecznością poszerzenia i podniesienia 
nośności, spowodowały, że ustrój przęseł stał się optycznie lżejszy. Zastosowanie 
balustrad betonowych spowodowałoby utratę korzystnego efektu „wyszczuplającego” 
konstrukcję przęseł. Z tego względu zrezygnowano również z odtwarzania masywnych 
latarni, widocznych na starej fotografii. 

Zachowane płaskorzeźby postanowiono wbudować w balustrady, a nie umieszczać 
ich na dźwigarach. Poszerzone wsporniki podchodnikowe spowodowałyby, że 
umieszczone na dźwigarach płaskorzeźby praktycznie przez cały czas byłyby w cieniu i 
tym samym słabo widoczne. 

Wiele wymogów postawionych przez konserwatora zabytków udało się osiągnąć 
tylko dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii materiałów konstrukcyjnych 

 



 
Rys. 10 Fotografia mostu po przebudowie 

 
4.MOST W KRZYWEJ GÓRZE 
 
Istniejący most wybudowano w 1928r. Most znajduje się w miejscowości 
Krzywa Góra, nad rzeką Budkowiczanką, km 23+823,66 drogi wojewódzkiej nr 
454 znajduje się most drogowy nad rzeką Budkowiczanką. Bezprzegubowe 
łukowe sklepienie wykonano z nieregularnych bloków kamiennych a następnie 
otynkowano. Przęsło łukowe oparte jest na masywach oporowych. Ściany 
nadłuczy nad fundamentami przechodzą w skrzydełka usytuowane równolegle 
do osi jezdni. Szerokość całkowita obiektu wynosi około 9,75m, a szerokość 
jezdni bitumicznej wynosi około 7,3m. Kąt skrzyżowania osi mostu 
z przeszkodą wynosi ~73°.Masywne przyczółki wyposażone są w równoległe do 
osi drogi skrzydła. Brak jednoznacznych informacji na temat posadowienia 
konstrukcji mostu. 

Most został wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. W związku z 
tym wymagane było, aby wszelkie decyzje związane z remontem obiektu były 
uzgadniane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

 
Rys. 11 Widok na jezdnię mostu 



 
Rys. 12 Widok mostu z boku 

 

 
Rys. 13 Uszkodzenia krawędzi mostu 

 

 
Rys. 14 Widok sklepienia od spodu 



Przeprowadzone badania obiektu wykazały, że jego stan jest bardzo zły. 
Na konstrukcji przęsła występują liczne zarysowania, zawilgocenia oraz 
wykwity. Ściany nadłuczy i skrzydełka mają przemieszczenia, zarysowania, 
odspojenia i ubytki tynku. Odprowadzenie wód opadowych z obiektu na 
przyległy teren odbywa się powierzchniowo poprzez wykształcone spadki 
podłużne i poprzeczne. Analiza statyczno wytrzymałościowa wykazała, że most 
nie ma aktualnie wymaganej nośności. Ponadto w opinii projektantów 
zastosowane rozwiązania konstrukcyjne nie stanowią znacznych wartości z 
punktu widzenia zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i wykonawczych, a 
most nie jest istotnym elementem krajobrazu, będącym np. fragment większej 
całości. Przeprowadzone studia wykazały również, że spełnienie wszystkich 
współczesnych wymagań stawianych mostom co do nośności i trwałości, przy 
zachowaniu istniejącej konstrukcji, będzie nieracjonalne. 

Nie zważając na stan techniczny i funkcjonalność Konserwator Zabytków 
oczekiwał przedłożenia koncepcji remontowej, o charakterze zachowawczym, 
która pozwoliłaby pozostawić w nienaruszonym stanie zasadnicze elementy 
mostu. Wg pierwotnej opinii konserwatora most rozebrany i zbudowany od 
podstaw, choćby powtarzał względnie wiernie formę architektoniczną oryginału, 
przestaje być zabytkiem”. Biorąc jednak pod uwagę przedstawione argumenty, 
konserwator zabytków był skłonny był zaaprobować plany remontowe obiektu i 
w skrajnym przypadku nawet koncepcje niewielkich jego przekształceń, pod 
warunkiem jednak zachowania formy architektonicznej oraz istotnej części 
materiałów konstrukcyjnych użytych do budowy obiektu w 1928r. w tym wtórne 
użycie części jego oryginalnych partii 

W zgodzie z tymi wymaganiami zaproponowano nowy most, o przęśle 
łukowym (beprzegubowym), sklepionym, o rozpiętości teoretycznej przęsła 
~18,20m. Całkowita długość ustroju nośnego (po osi niwelety) wynosi ~26,50m. 
W przekroju poprzecznym na moście zaprojektowano jezdnię o szerokości 
2x3,5m, dwie opaski bezpieczeństwa o szerokości 0,5-0,6m. Na kapach przy 
zewnętrznych krawędziach zaprojektowano bariery ochronne i balustrady. 
Bariery ochronne przechodzą w bariery na dojazdach. Nad gzymsami 
zaprojektowano balustrady wysokości 1,2m, odzwierciedlające formę balustrad 
istniejącego obiektu. W projektowanych balustradach zostaną wykorzystane 
elementy balustrad z istniejącego obiektu.  Na ścianach nadłuczy zaprojektowano 
elementy zdobiące odwzorowujące formę architektoniczną mostu wykonanego 
w 1928 roku. 

 



 
Rys. 15 Projektowany przekrój poprzeczny mostu 

 

 
Rys. 16. Widok mostu wg projektu przebudowy 

 
 

5. PODSUMOWANIE 
 
W artykule autorzy przedstawili na trzech wybranych przykładach, że przy 
remontach mostów, które wpisany są w rejestr zabytków, nie jest przesądzone, 
że obiektu nie można rozebrać i zastąpić go nowym. Wymagana jest jednak 
aktywna współpraca projektanta z konserwatorem zabytków. Projektant musi się 
jednak wykazać rzetelnością w ocenie stanu technicznego obiektu a także 
dowieść, że stan obiektu jest na tyle zły, że zachowanie istniejącej konstrukcji 
nie jest racjonalne z punktu widzenia uzyskania wymagań komunikacyjnych. 
Dowieść należy również, że jest możliwe otworzenie przewidzianego do 
rozbiórki obiektu w formie zgodnej z formą pierwotną, obecnie bardzo często 
już skażoną przez liczne remonty czy przebudowy. Należy naszym zadaniem 
również wykazać, że wartością samą w sobie nie jest konstrukcja jako taka, 
zastosowane materiały czy technologia.  

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule, wykazaliśmy chyba 
jednoznacznie, że niekiedy lepiej przebudować historyczny most niż „na siłę” go 
remontować. Przebudowa (rozbiórka) i budowa nowego obiektu może dać 
równie efekt, a odtworzony obiekt swoim wyglądem będzie bardziej zbliżony do 
pierwowzoru, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań 
technicznych. 

 



TO OVERHAUL OR REBUILD HISTORIC 
CONSTRUCTIONS. PROBLEM ANALYSIS ON SELECTED 

EXAMPLES 
 

Summary 
In design practice we often encounter old bridges, which rate nominally to historic 
constructions. In practice, as historic bridges are regarded all of the constructions, which 
independently of their architectonic, aestethic or technological value, were entered to the 
so-called monument register. The authors experience indicates, that the real historic 
value of such constructions is often questionable. It results from the fact, the the 
construction was entered to the register just on the basis of age, without any other clear 
premises showing its value as a part of material cultural inheritance. It has been proved 
on selected examples, that the cooperation between designers and monuments 
conservationist, enables to rebuild the whole construction and preserve its historic 
appearance at the same time. It has been also shown, that a project which was correctly 
worked out, allows to reconstruct the original appearance of the construction, often 
changed since the time it was built. It confirms the proposed thesis, that historic objects 
can be overhauled by building a completly new construcion, preserving its original 
appearance. 

 


