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ZABYTKOWY SKLEPIONY MOST ŁUKOWY W PRUDNIKU.  
STUDIUM PROJEKTU MODERNIZACJI 

 
1. Wstęp 

 
Sklepione mosty łukowe należą do pierwszych obiektów inżynierskich, dzięki którym można 
było przekraczać większe przeszkody. Stanowią one zwykle ładny akcent architektoniczny w 
infrastrukturze miast. Pierwotnie były budowane głownie z kamienia, później również z 
cegły ceramicznej, a od końca XIX wieku również z betonu. W tej technologii powstawały 
konstrukcje nawet o znacznej rozpiętości. Wiele tego typu konstrukcji stanowi dzisiaj 
pomniki architektury, stanowiące dziedzictwo kultury materialnej. Szczególnie efektowne są 
konstrukcje wykonane w całości z kamienia. Jednak w wielu przypadkach ze względów 
komunikacyjnych (funkcjonalnych) w okresie ich użytkowania dokonywano często ich 
modernizacji, ingerując niekiedy w sposób istotny w ich konstrukcję, a zmieniając niekiedy 
ich pierwotny wygląd. Intensywna eksploatacja (wzrost ciężaru pojazdów i wzrost ich 
liczby) doprowadził często również do powstania ich poważnych uszkodzeń. Do powstania 
uszkodzeń przyczynił się niekiedy brak należytego utrzymania.  

Ponieważ sklepione mosty, zwłaszcza kamienne, mają bardzo często kilkadziesiąt lat, są 
z reguły objęte ochroną konserwatorską. Rodzi to wiele problemów, jeśli konieczny jest ich 
remont, który dodatkowo musi być połączony np. z podniesieniem ich nośności. O 
problemach z tym związanych sygnalizowane w wielu publikacjach (np. [1], [2], [3]). W 
artykule prezentujemy opis projektu remontu zabytkowego, sklepionego mostu kamiennego, 
położonego w Prudniku, przeprowadzającego drogę krajowa nr 49 nad rzeką Prudnik oraz 
wskazano na problemy natury prawnej i technicznych jakie wystąpiły podczas jego 
opracowywania. 
 

2. Opis istniejącego mostu 
 

Most został wybudowy połowie XIX wieku. Jest to most trójprzęsłowy, o sklepionych, 
kamiennych przęsłach łukowych, opartych na kamiennych masywnych przyczółkach              
i filarach. W dolnej części filarów od strony górnej wody wykonano kamienne izbice. Most 
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został (podpory i przęsła) wykonany z nieregularnych ciosów kamiennych
został wpisany do ewidencji zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
samym zgodnie z ustawą 23 lipca 2003 roku [4
tym pierwotna koncepcja zakładająca rozbiórkę istniej
została zaopiniowana negatywnie przez Wojewódzkiego konserwatora zabytków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nakaz
dostosowując jedynie jej przekrój poprzeczny 
tym podnieść nośność. Konserwator zabytków 
obiekt jest najstarszym (data budowy 1854r.) i 
Prudniku w ciągu dawnej, historycznej przeprawy mostowej. Zdaniem 
zabytków przebudowa po II Wojnie Światowej 
historycznej, zabytkowej formy obiektu, z czym nie do ko
remontu, wykazując m.in. na podstawie zachowanych fotografii archiwalnych z pocz
XX wieku (rys. 2), że aktualny wygląd mostu istotnie od
jednak most przebudować. O takim stanie rzeczy zdecydowało wprowadzenie
konstrukcyjnych, zwłaszcza zwianych z przebudow
podchodnikowych, co m.in. istotnie zmieniło grę ś
ścianach nadłuczy. Również pierwotny wygląd mostu zmieniły podwieszone 
obce (rury) (rys. 3).  

Rys. 1 Aktualny widok mostu

Rys. 2 Wygląd mostu na rycinie z pocz
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1 Aktualny widok mostu 

 
d mostu na rycinie z początku XX wieku 



Rys. 4. Aktualny widok kraw
 

Poza przesłankami natury historycznej oraz wynikaj
przystosowania mostu do współczesnych wymaga
przeprowadzili badania stanu technicznego obiektu oraz scharakteryzowali wpływ dodanych 
elementów konstrukcyjnych na zmianę wyglądu mostu.

W celu ustalenia konstrukcji muru, którego wykonano most pobran
tzw. odwierty rdzeniowe). Stwierdzono, że mur wykonany jest z nieregularnych bloków 
skalnych, połączonych zaprawą wapienną. W strukturze muru stwierdzono 
występowanie fragmentów ceglanych. Na podstawie bada
stwierdzono, że elementy skalne są spękane, natomiast zaprawa je spajaj
wytrzymałość, a ponadto w znacznym procencie uleg
wykazywała jakichkolwiek właściwości wiążących. W praktyce oznaczało to, 
rdzenie samoistnie się rozpadały (rys. 4). Powstaj
uszkodzenia mikrostruktury konstrukcji sprzyjają

 

Rys. 4 Wygląd próbek (rdzeni) pobranych z konstrukcji mostu
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mułowcowym. Fyllity charakteryzują się parametrami fizykomechanicznymi pośrednimi 
pomiędzy osadowymi łupkami ilastymi (np. iłołupki fliszu karpackiego, a przeobrażonymi 
łupkami łyszczykowymi (np. łupki łyszczykowe rejonu Krobicy). Jest to skała o wyraźnych 
właściwościach anizotropowych. Tego typu skały mają nasiąkliwość nie przekraczającą 3%. 
Wytrzymałość na ściskanie jest rzędu 20 MPa i zależy istotnie od kierunku obciążenia 
próbki w odniesieniu do tzw. kierunku foliacji. Moduł sprężystości podłużnej przeciętnie 
wynosi ok. 30 MPa, jednak rozrzut uzyskiwanych wartości jest bardzo duży. Ponadto 
wartości te zmieniać mogą się w bardzo szerokim przedziale i zależą m.in. od głębokości z 
jakiej pobrano 

W oparciu o przeprowadzone badania pobranych próbek rdzeniowych ustalono, że 
nośność muru kamiennego jest bardzo mała. Ze względu na duży stopień niejednorodności 
oraz praktycznie brak spoiwa łączącego bloki kamienne, nie było możliwe oszacowania 
wytrzymałości muru. Na podstawie przeprowadzonych badań odwiertów stwierdzono, że 
aktualna nośność konstrukcji jest efektem wytworzenia się stanu równowagi pomiędzy 
obciążeniem i luźno powiązanymi (przez docisk i siły tarcia) kamieniami.  

Jak wynika z zachowanych rycin, pierwotnie szerokość przęseł była równa szerokości 
podpór. Aktualnie, na łukowych sklepieniach kamiennych wykonana jest żelbetowa płyta 
pomostowa, gr. 45-53 cm, mająca po obu stronach wsporniki podchodnikowe gr. 13 cm 
oparte na dodatkowych żelbetowych dźwigarach. Przekrój drogi na obiekcie składa się z z 
jezdni o dwóch pasach ruchu, każdy o szer. 4,15 m oraz dwóch chodników o szer. ~1,93 m. 
Jezdnia ma obustronny spadek daszkowy o wartości ~2%, natomiast chodniki maja 
pochylenia w kierunku osi obiektu. W celu oparcia na nich dodatkowych dźwigarów 
żelbetowych podtrzymujących wsporniki podchodnikowe również poszerzone zostały 
przyczółki Odwodnienie obiektu realizowane jest przez podłużne i poprzeczne pochylenia 
jezdni i chodników, z odprowadzeniem wody za obiekt (na moście brak jest urządzeń 
odwadniających). Na obiekcie po obu stronach jezdni znajdują się stalowe balustrady 
zakotwione w żelbetowej konstrukcji wsporników podchodnikowych.   

 
3. Ocena stanu technicznego mostu.  

 
W celu ustalenia aktualnego stanu mostu oraz koniecznego zakresu jego remontu, w tym 

dostosowania mostu do aktualnych wymagań (przekroju poprzecznego i nośności) 
opracowano ekspertyzę o jego stanie technicznym. Ekspertyza wykazała niedostateczny stan 
techniczny elementów konstrukcyjnych i materiału, z którego wykonano pierwotne podpory 
i przęsła (rys. 5). Zły okazał się również stan elementów, które wbudowano w okresie 
późniejszym. Po przeprowadzonych badaniach i analizach stwierdzono, że zastosowane 
rozwiązania konstrukcyjne oraz prawdopodobny sposób posadowienia uniemożliwia 
dostosowanie obiektu do postawionych przez inwestora warunków, w tym podniesienia jego 
nośności, bez całkowitej rozbiórki mostu. 

Na ogólnie bardzo zła ocenę mostu złożyły się przede wszystkim: 
- pęknięcia sklepień (aktualnie częściowo zakryte, przez wykonanie nowych spoin - rys. 

6), 
-jakość materiału konstrukcyjnego sklepień i podpór (mury kamienne), 
- korozja żelbetowych wsporników pochodnikowych. 



 
Rys. 5 Widok przyczółka mostu 

 

 
Rys. 6 Pęknięcia sklepienia 

 

 
Rys. 7. Konstrukcja wzmocnienia sklepienia (ściągi poprzeczne) 



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 m.in. 1,3-1,5m od lica sklepienia. 
W przypadku jednego z przęseł skrajnych opisane uszkodzenia doprowadziły do stanu 
awaryjnego sklepienia i konieczności jego tymczasowego wzmocnienia (rys. 7). 

Czynnikiem negatywnie wpływającym na stan sklepień jest oparcie na nich żelbetowego 
rusztu, wykonanego w celu poszerzenia mostu. Jakkolwiek sposób oparcia rusztu 
żelbetowego na sklepieniu nie jest znany, jednak z całą pewnością opiera się on na ściankach 
czołowych sklepień. Jest to o tyle istotne spostrzeżenie, że taka konstrukcja rusztu 
żelbetowego powoduje przeciążenie krawędzi sklepień (duży, lokalny nacisk wspornika 
pochodnikowego). Odzwierciedleniem tego zwiększonego nacisku na ścianki czołowe są 
obserwowane spękania sklepień przy krawędziach. 

Przeprowadzone badania i analiza stanu konstrukcji wykazała, że istnieje realne 
zagrożenie gwałtownym rozwojem uszkodzeń, co grozi niesygnalizowaną utratą stateczności 
przeseł. Zagrożenie to zwiększa się wraz z upływem czasu, przede wszystkim na skutek 
wymywania składników zaprawy, a także na skutek destrukcyjnego działania stale 
zwiększającego się natężenia ruchu i wzrastającego ciężaru użytkowanych pojazdów. 
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 podniósł jedynie 
nieco trwałość podpór, ponieważ ograniczył wnikanie wody opadowej w strukturę muru, nie 
zahamował natomiast wnikania wody od strony nasypu, czy wody przedostającej się od 
strony sklepień.  

Te wszystkie elementy skłoniły projektantów mostu do zaproponowania budowy 
nowego mostu o identycznych kształtach i prawie identycznej architekturze jak most 
pierwotny (poza zwiększoną szerokością). Dodatkowo okazało się, że istnieje możliwość 
zastosowania przynajmniej częściowo do budowy mostu praktycznie tego samego materiału 
konstrukcyjnego. Natomiast nowy most będzie spełniał 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 kształcie nawiązującym do historycznego wyglądu, 
stawiając następujące warunki szczegółowe: 

- nowoprojektowany most powinien maksymalnie nawiązywać swoją formą, 
wykończeniem i użytymi materiałami oraz kolorystyką do istniejącego obiektu, 

- należy opracować program prac konserwatorskich w stosunku do zabytkowego 
kamienia umieszczonego na jednym z przyczółków obiektu oraz ponownie wbudować go w 
projektowany most, 

- na nowym obiekcie należy umieścić tablice pamiątkową z datą budowy nowego mostu, 
- do oblicowania projektowanego obiektu dopuszcza się użycie nowego kamienia z 

zachowaniem wielkości i sposobu ułożenia analogicznego jak w stanie istniejącym, 
- wszystkie elementy przęseł, przyczółków oraz izbic należy odtworzyć z zachowaniem 

rodzaju materiału oraz proporcji kamieni. 
Decyzja ta pozwoliło 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.  

 
 
 



4. Projekt przebudowy mostu 
 

Zaprojektowano nowy most, o betonowych przęsłach sklepionych, opartych na betonowych 
masywnych podporach, zachowując jego pierwotny (historyczny wygląd) oraz aktualne 
wymagania komunikacyjne (rys. 8, 9). 
 

 
Rys. 8 Przekrój poprzeczny projektu mostu po przebudowie 

 

 
Rys. 9 Widok i przekrój podłużny mostu po przebudowie 

 
Korpusy przyczółków oraz filarów mostu wykonane zostaną jako masywne, żelbetowe gr. 

1,90m – filary oraz 0,90-1,60m – przyczółki. Konstrukcja podpór wykonana zostanie z betonu 
C30/37, zbrojonego stalą A-III N. Bezpośrednio na odsadzkach ław od strony nasypu 
projektuje się wypełnienie wykopu gruntem. Zewnętrzne (widoczne) powierzchnie podpór 
będą oblicowane okładziną kamienną z szarogłazu, z odtworzeniem pierwotnej kolorystyki, 
wielkości kamienia oraz sposobu jego ułożenia. Granitowe elementy podpór (izbic) będą 
odtworzone z wykorzystaniem nowego materiału i zachowaniem układu i proporcji bloków 
kamiennych. Założono łączną grubość okładziny kamiennej wraz z zaprawą równą 25cm – 
35cm. Okładzina kamienna będzie kotwiona do żelbetowych części podpór przy użyciu prętów 
wklejanych w betonowe korpusy.  



W środkowej części południowego przyczółka obiektu na krawędzi wezgłowia łukowego 
sklepienia będzie umieszczony zabytkowy granitowy kamień z historyczną datą (rys. 10). 
Kamień posiada kształt podłużnego, poziomo ułożonego bloku z prostą krawędzią dolną oraz 
parabolicznie wygiętą krawędzią górną. Czołowa powierzchnia kamienia ma załamanie, 
powyżej którego wykuta jest data, a poniżej inskrypcja. Zarówno data jak i inskrypcja w 
obecnym stanie są nieczytelne. Pod wmurowanym kamieniem zabytkowym projektuje się 
umieszczenie pamiątkowej tablicy informacyjnej z datą budowy nowego mostu. Projektuje 
się tablicę kamienną (granitową).  

 

 
Fot. 10 Kamień ze starą inskrypcja wbudowany w przyczółek mostu 

 
Ustrój nośny obiektu stanowią trzy łukowe, sklepione przęsła połączone monolitycznie z 

bocznymi ścianami nadłuczy. Sklepienia wykonane zostaną z betonu C30/37, zbrojonego stalą 
A-III N. Zaprojektowano sklepienia łukowe o rozpiętości w świetle podpór 7,60m, strzałce 
1,45m, szerokości 12,6m i grubości 35cm, stopniowo zwiększającej się do ~60,0cm w rejonie 
wezgłowi. Sklepienia łukowe monolitycznie połączono z bocznymi ścianami nadłuczy o gr. 30 
- 40cm, tworząc w ten sposób koryto balastowe, uzupełnione od wewnątrz zasypką. Boczne 
ściany nadłuczy w górnych częściach zwieńczono wspornikami, do których zamocowano deski 
gzymsowe oraz barieroporęcze ochronne. Ściany nadłuczy w rejonie podpór skrajnych płynnie 
przechodzą w skrzydła przyczółków. Ściany boczne nadłuczy oraz sklepienia (w pasie 
szerokości 50cm) zostaną oblicowane z zewnątrz okładziną kamienną. 

Konstrukcja ustroju nośnego obiektu zakładająca wykonanie koryta balastowego 
wypełnionego zasypką gruntową pozwala na zachowanie ciągłości układu warstw 
nawierzchni drogowej na dojazdach do obiektu oraz na obiekcie. Konstrukcje nawierzchni 
jezdni układana będzie na zasypce żwirowej, wypełniającej przestrzeń pomiędzy ścianami 
czołowymi sklepień. 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni i chodników za pomocą pochyleń 
poprzecznych odprowadzone zostaną do ścieków przykrawężnikowych, wykonanych z trzech 
rzędów kostki kamiennej. Ze względu na lokalnie mniejsze pochylenie podłużne obiektu od 
0,5% zaprojektowano wykonanie odwodnienia przykrawężnikowego na odcinkach długości 
3,0m z pochyleniem nie mniejszym niż 1%. Woda płynąca wzdłuż ścieków 
przykrawężnikowych odprowadzona zostanie do wpustów ulicznych, zlokalizowanych ponad 



filarami oraz za przyczółkami obiektu, skąd kolektorami zbiorczymi odprowadzona zostanie do 
projektowanego systemu kanalizacji deszczowej, a następnie po oczyszczeniu zostanie 
odprowadzona do odbiornika naturalnego – rzeki Prudnik. W obrębie obiektu projektuje się 
wbudowanie wpustów drogowych żeliwnych o rozmiarze kratki ściekowej min300x500mm, z 
koszem osadczym i kołnierzem uszczelniającym oraz kolektorów zbiorczych z PP o średnicy 
Ø200mm. W rejonie wezgłowi podpór pośrednich obiektu zaprojektowano sączki 
odwadniające izolację w postaci rur Ø101,6x2mm ze stali kwasoodpornej oraz dreny 
poprzeczne (w stosunku do osi obiektu) z taśmy tkanej w geotkaninie. Dreny poprzeczne 
usytuowano w pasmach grysu bazaltowego 4/6 otoczonego kompozycją żywic epoksydowo-
poliuretanowych. Tylne ściany przyczółków przewidziano odwodnić za pomocą kompozytu 
drenażowego w postaci folii kubełkowej z warstwą geowłókniny. Woda zza przyczółków 
odprowadzona zostanie do perforowanych rur drenarskich ∅110mm ułożonych w otulinie z 
geowłókniny i w obsypce z gruntu przepuszczalnego, a następnie wyprowadzona na skarpę. 

 
4. Podsumowanie 

 
W artykule autorzy przedstawili proces projektowania remontu kamiennego mostu 
sklepionego, który został wpisany do rejestru zabytków. Wykazano, że nawet w przypadku 
mostu, który wpisany jest w rejestr zabytków, nie jest przesądzone, że obiektu nie można 
rozebrać i zastąpić go nowym. Wymagana jest jednak aktywna współpraca projektanta z 
konserwatorem zabytków. Jeśli oceni się rzetelnie stan techniczny mostu i wykaże się, że 
stan obiektu jest na tyle zły, że zachowanie istniejącej konstrukcji nie jest racjonalne z 
punktu widzenia uzyskania wymagań komunikacyjnych, to można uzyskać zgodę 
konserwatora na rozbiórkę i budowę nowego mostu [5]. Dowieść jednak należy również, że 
jest możliwe odtworzenie przewidzianego do rozbiórki obiektu w formie zgodnej z formą 
pierwotną, nie skażoną przez liczne remonty czy przebudowy. Opisywany przykład pokazuje 
również, że nic nie tracąc z walorów estetycznych, można zaprojektować most będący 
wierna kopią historycznego mostu, spełnianego jednocześnie wszystkie, współczesne 
wymagania techniczne.  
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A HISTORIC DOMED ARCH BRIDGE IN PRUDNIK. 
MODERNIZATION DESIGN STUDY  

 

Summary 

In the paper the authors discuss the conversion of a domed historic bridge. The bridge was 
built in the middle of XIX-the century. It is a 3-span bridge with domed arch spans made of 
stone, supported by stone massive abutments and pillars. During the long-term use the bridge 
was rebuilt. The conversion concerned its broadening. Therefor reinforced concrete 
cantilevers were made. Additionally, many foreign devices were hung to the bridge. It 
changed in a relevant way the look of the construction and its aesthetic perception. Because 
of the general bad technical condition of the bridge and the necessity to adapt it to 
contemporary requirements (the bridge is in the course of an important national road), it has 
been decided to overhaul it. The bridge is on the list of monument register, so the method 
had to be negotiated with the conservationist. Despite the initial refusal from the 
conservationist concerning the demolition of the bridge and building a new one, after 
detailed research and merits-related arguments, the conservationist agreed on a complete 
conversion of the bridge, on the condition to preserve its historic look. The article describes 
the designer’s actions and the final effect of a new domed bridge. 

 


