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1 Wstęp 

Niniejsza opinia techniczna w zakresie oceny i weryfikacji założeń projektowych 

dotyczących kompleksowego zagospodarowania i modernizacji Tarasów Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie w kontekście geotechnicznych warunków posadowienia została 

wykonana na podstawie umowy nr 13/IR/2020 (nr w ITB: 01047/20/Z00 NZK) wraz                

z późniejszymi Aneksami, zawartej w dn. 24 luty 2020 r. z Zamkiem Książąt Pomorskich,     

ul. Korsarzy 34 w Szczecinie. 

2 Wykorzystane materiały 

Niniejszą opinię geotechniczną sporządzono na podstawie udostępnionych materiałów, 

opracowań archiwalnych, w tym własnych oraz norm: 

[1] Opinia naukowo-techniczna w sprawie oceny zagrożenia utraty stateczności skarpy 

wschodniej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w związku z rozbudową 

kamienic przy ul. Panieńskiej, WILiŚ Politechniki Gdańskiej, marzec 2009 r. 

[2] Dokumentacja geotechniczna planowanej inwestycji: Zagospodarowanie Skarpy przy 

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Geoprojekt Szczecin, Szczecin, 2010 r. 

[3] Orzeczenie o stanie technicznym oraz wytyczne konserwatorskie do planu 

zagospodarowania, część I÷III, M. Płotkowiak, Projektowanie Architektoniczne 

Nadzór Budowlany, czerwiec-sierpień 2011 r. 

[4] Opinia o warunkach geotechnicznych w podłożu tarasu i skarpy po południowo-

wschodniej stronie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Art Geo M. Ober, 

Szczecin lipiec 2011 r. 

[5] Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, E. Cnotliwy, Muzeum 

Narodowe, Szczecin, 2014 r. 

[6] Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. „Ocena stanu technicznego tarasu na 

wschodniej skarpie oraz samej Skarpy Zamkowej wraz z wytycznymi do doraźnego 

ich zabezpieczenia.” – G.i.W4 S.C. Klaudia Wąsowicz Marek Wąsowicz, Szczecin. 

lipiec 2014 r. 

[7] Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. „Opinia techniczna w sprawie 

przemieszczeń nawierzchni tarasu oraz korony murków ochronnych na tarasie w 

świetle pomiarów geodezyjnych prowadzonych przez firmę INWAR Sp. z o.o.” –

G.i.W4 S.C. Klaudia Wąsowicz Marek Wąsowicz, Szczecin, lipiec 2015 r. 

[8] Dokumentacja projektowa, w tym Projekt konstrukcji tarasów Zamku oraz skarpy 

północnej, dla realizacji inwestycji pt. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów 
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Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Compono Sp. z o.o., Szczecin, grudzień 

2015 r. 

[9] Dokumentacja geologiczno–inżynierska ustalająca warunki geologiczno– inżynierskie 

na potrzeby projektu kompleksowego zagospodarowania tarasów Zamku Książąt 

Pomorskich na działkach nr 7/6 i 7/35 obręb 1037 przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie, 

woj. Zachodniopomorskie. Barg - Artgeo Sp. z o.o. Szczecin, grudzień 2015 r. 

[10] Opinia geotechniczna dotycząca warunków gruntowo-wodnych w rejonie 

przewidzianym pod posadowienie wież podporowych. GCO Geotechnical Consulting 

Sp. z o.o., lipiec 2017 r. 

[11] Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektu oceny 

nośności podłoża gruntowego wykonana przez GEOTEST Badania Geologiczne i 

Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna, opracował: mgr inż. Marek 

Szczęch – sierpień 2017 r.; 

[12] Dokumentacja z badań geofizycznych w rejonie katastrofy budowalnej na terenie 

skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich. GeoSpectrum. Kraków, wrzesień 

2017 r. 

[13] Opinia techniczna dotycząca stateczności skarp zamkowych w kontekście 

bezpieczeństwa Zamku oraz tarasów zamkowych, MDR-projekt Sp. z o.o. sp.k., 

Warszawa, kwiecień 2018 r. 

[14]  Sprawozdanie z badań geofizycznych w celu identyfikacji przyczyn katastrofy w NE 

skrzydle Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. PiG PiB Warszawa, maj 2018 r. 

[15]  Sprawozdanie z badań geofizycznych w celu identyfikacji przyczyn katastrowy w NE 

skrzydle Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. PiG PiB Warszawa, lipiec 2018 r. 

[16]  Sprawozdanie z badań sejsmicznych w celu identyfikacji przyczyn katastrofy w NE 

skrzydle Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Seria II badań. PIG PIB 

Warszawa, lipiec 2018 r. 

[17]  Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla realizacji inwestycji pt. 

Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - 

Przebudowa elewacji i pomieszczeń przyziemia pod tarasem południowym oraz 

zmiana zagospodarowanie terenu wraz z budową obiektów małej architektury i 

przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej., Projekt Budowlany i Wykonawczy, 

Maple Sp. z o.o., grudzień 2018 r. 

[18]  Raport z pomiarów inklinometrycznych, R. Bednarek, Szczecin marzec 2019 r. 
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[19]  Ekspertyza techniczna dotycząca ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej, jaka 

miała miejsce w dniu 11 maja 2017 r. w budynku Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie oraz jej oddziaływania na skrzydło północne Zamku Książąt Pomorskich. 

Projektowanie, Nadzory, Ekspertyzy Budowlane inż. S. M. Kamiński, Szczecin, 

wrzesień 2019 r. 

[20]  Opinia geotechniczna do ekspertyzy techniczna na temat przyczyn katastrofy 

budowlanej z dnia 11.05.2017 r. w pomieszczeniach usytuowanych po wschodniej 

stronie klatki schodowej - wejście B skrzydła północnego Zamku książąt pomorskich, 

Szczecin, Barg - Artgeo Sp. z o.o. Szczecin, wrzesień 2019 r. 

[21]  Opinia techniczna w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia skrzydła 

północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie po katastrofie budowlanej z dn. 

11.05.2017 r., ITB Warszawa, grudzień 2019 r. 

[22]  Sprawozdanie z badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża skarp dotyczących 

kompleksowego zagospodarowania i modernizacji Tarasów Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie w kontekście geotechnicznych warunków posadowienia, 

ITB Warszawa, lipiec 2020 r. 

[23]  Sprawozdanie z badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża w celu realizacji 

zadania pn.: Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie oraz zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie w kontekście geotechnicznych warunków 

posadowienia, ITB Warszawa, wrzesień 2020 r. (wersja robocza) 

[24]  Materiały robocze przekazane przez Zamawiającego i dokumentacja fotograficzna z 

wizji lokalnej. 

[25] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, (Dz. U. z 2012 poz. 463). 

[26] Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Szczecin nr 228, 

wraz z objaśnieniami. PIG, R. Dobracki, 1980 r. 

[27] PN-EN 1997-1 i -2: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. Część 2 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 
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3 Cel i zakres prac 

Celem opracowania jest wykonanie opinii w zakresie geotechnicznych warunków 

posadowienia dla modernizowanych skarp tarasów (północnego i wschodniego) Zamku 

Książąt Pomorskich w kontekście opracowanych rozwiązań projektowych przewidzianych w 

ramach zadania: „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie”. Zakres opracowania obejmuje: 

• analizę materiałów historycznych, dokumentacji archiwalnych oraz projektowych 

dotyczących geotechnicznych warunków posadowienia w obrębie Wzgórza 

Zamkowego; 

• ocenę aktualnych warunków gruntowo-wodnych dla modernizowanych skarp tarasów 

na podstawie uzupełniających badań podłoża wraz z weryfikacją i uzupełnieniem 

przekrojów z dokumentacji projektowej; 

• analizę przyjętych założeń projektowych związanych z planowana modernizacją 

tarasów w kontekście aktualnych geotechnicznych warunków posadowienia, w tym 

ocena stateczności skarpy objętej przebudową; 

• zalecenia odnośnie monitoringu skarpy ze wskazaniem lokalizacji punktów 

pomiarowych (inklinometry, piezometry); 

• wnioski i zalecenia w zakresie poprawności przyjętych rozwiązań, w tym dotyczących 

wzmocnienia narożnika północno-wschodniego. 

Dodatkowe wykonano rozpoznanie podłoża (wiercenia/sondowania) we wskazanych 

przez Zamawiającego lokalizacjach: 

− badania geotechniczne w lokalizacji pomiędzy zapadliskami na głębokości min. 

14 m p.p.t.; 

− badania geotechniczne i analiza posadowienia obiektu toalety Opery na Zamku. 

Zamawiana opinia techniczna, z uwagi na pilne potrzeby prowadzenia kolejnych 

etapów prac zabezpieczających skutki zaistniałej katastrofy budowlanej oraz kolejnych 

planowanych modernizacji, była realizowana (w uzgodnieniu z Zamawiającym) z 

wydzieleniem wybranych zagadnień w formie samodzielnych opracowań, przekazywanych 

na bieżąco. Niniejsze opracowanie stanowi zebranie przeprowadzonych analiz i 

podsumowanie uzyskanych wyników w kontekście przyjętego zakresu prac.   

4 Lokalizacja i charakterystyka obiektu 

Zamek Książąt Pomorskich znajduje się w Szczecinie, (woj. zachodniopomorskie) przy 

ul. Korasarzy 34, (dz. ew. nr 7/6, obręb 1037 Szczecin Śródmieście). Zamek od strony 

północnowschodniej i wschodniej wznosi się na skarpie. Od strony południowej                   

(ul. Kuśnierska) i zachodniej (ul. Rycerska) otoczony jest przez zabudowę mieszkalną – Rys. 

1.  
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Historycznie osadnictwo na Wzgórzu Zamkowym (dawniej Wzgórzu Trzygłowa) sięga 

VIII wieku, natomiast początki Zamku Książąt Pomorskich jako budowli renesansowej to wiek 

XIII. Kolejno postępowała rozbudowa i nowe obiekty. Skrzydło północne zostało wzniesione 

w XVI w. w miejscu dawnego dworu Barnima III i kolegiaty św. Ottona oraz 

średniowiecznego muru obronnego. Obiekt był wielokrotnie remontowany, przebudowywany 

[5][17]. Na początku XVI w. Zamek miał już postać czworoboku, a na początku XVII w. 

dobudowano dodatkowe skrzydło muzealne zwane menniczym. W latach 1840-1842 

przeprowadzono kolejny remont, który po stronie północno-wschodniej był związany z 

dobudowaną wieżą widokową, a samo skrzydło nadbudowano o czwartą kondygnację. 

 
Rys. 1. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej, skala 1:10 000 za [9]. 

W czasie wojny (1944 r.) Zamek uległ poważnym uszkodzeniom (Fot. 1), 

zabezpieczenie i odbudowa nastąpiło tuż po wojnie (w 1946 r.) i polegało na zabezpieczeniu 

murów obwodowych oraz wykonaniu prowizorycznego dachu.  

  
Fot. 1. Skarpa od strony północno-wschodniej (z lewej) i północnej (z prawej). Widoczne ruiny 

budynków, których część pozostała w uformowanej skarpie [24]. 
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W latach 50-tych Zamek odbudowano do stanu obecnego, zakładając przywrócenie 

wystroju renesansowego do stanu obecnego.  

Budynek objęty jest ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków 

decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie pod nr 24 z 22.04.1955 r. 

Obecnie realizuje funkcje, jako obiekt muzealny, kulturalno-oświatowy, jest też siedzibą 

organów samorządu wojewódzkiego. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest teren wokół Zamku stanowiący taras 

widokowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zakres podjętych analiz 

geotechnicznych dotyczy tarasu północnego (sekcja C wg dokumentacji projektowej [8]) i 

wschodniego (sekcja B wg dokumentacji projektowej [8]), z uwagi na konieczność 

aktualizacji rozwiązań konstrukcyjnych w kontekście ujawnionych obiektów podziemnych 

(tunele) [22] oraz aktualnych warunków gruntowych na skarpie. Lokalizacje wymienionych 

sekcji wg dokumentacji projektowej pokazano na Rys. 2. 

         

Rys. 2. Rzut na podkładzie sytuacyjnym za [8][17] z zaznaczonymi tarasami (widok po modernizacji) 
obok wizualizacja projektowanych tarasów Zamku Książąt Pomorskich będącymi przedmiotem opinii. 

Materiały archiwalne wskazują, że przed wojną teren od strony wschodniej (ul. 

Panieńska) stanowił zwartą zabudowę miejską. Zabudowa ta miała charakter zabudowy 

spichrzowej, tworząc ze ścian mur oporowy dla skarpy wschodniej wzgórza zamkowego. 

Budynki te uległy zniszczeniu, natomiast podczas odbudowy Zamku w latach 50-tych teren 

ten został umocniony i uformowany w obecnym kształcie stromej skarpy, na której wykonano 

tarasy widokowe zabezpieczone murem oporowym.  

Charakterystycznymi elementami zagospodarowania skarpy w tym miejscu zamkowej 

jest podział stoku wzgórza na tarasy za pomocą muru oporowego na dwóch poziomach oraz 

sekcja B 

sekcja C 
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istnienie tuż pod zamkiem pasa zieleni [8][17]. Mur okalający taras wschodni to konstrukcja w 

postaci ściany żelbetowej (ławy) nabudowanej ścianą ceglaną, okryty okładziną kamienną 

(piaskowiec). Mur ten pełni funkcje podtrzymującą i zabezpieczającą (poziom tarasu jest 

wyższy niż krawędź skarpy). U podnóża skarpy wschodniej jest drugi mur oporowy - 

konstrukcja żelbetowa zagłębiona w gruncie. Element ten został wykonany wewnątrz 

odsłoniętych piwnic dawnych kamienic, które następnie zostały zasypane. Konstrukcja muru 

jest niejednolita i nieciągła – składa się z odcinków nie tworzących jednej linii [1][6]. 

Nawierzchnia tarasu wschodniego wykonano w postaci płyt granitowych układanych 

bezpośrednio na gruncie. Z przeprowadzonych badań gruntowych archiwalnych [4][9] i 

własnych wynika, że podłoże tarasu wschodniego stanowią przede wszystkim nasypy 

gruzowe, będący pozostałością po starych kamienicach, sięgające do głębokości 6÷8 m. 

Długoletnia eksploatacja tarasu bez bieżących prac naprawczych oraz sukcesywnie 

prowadzone prace budowalne u podnóża skarpy, doprowadziły do stanu, gdzie konstrukcja 

muru posiada aktualnie liczne odkształcenia i zarysowania. Pomiary przemieszczeń (od 

2015 r.) [7] wykazały tendencję przesunięć punktów kontrolnych w kierunku wschodnim, co 

wskazuje na niewystarczające zabezpieczenie zbocza skarpy, podczas wykonywania prac 

budowlanych związanych z zagospodarowaniem działek u podnóża skarpy od strony ulicy 

Panieńskiej – Fot. 2. Taras z uwagi na posadowienie bezpośrednie i częściowe 

podpiwniczenie jest konstrukcją wrażliwą na efekty podcięcia skarpy. Efekty te są widoczne 

na elewacji muru jak i w pomieszczeniach piwnicznych. Widoczne na powierzchni tarasu 

obniżenie posadzki może być powiązane lub też być efektem nieprawidłowo działającego 

odwodnienia tarasu. 

 
Fot. 2. Widok skarpy od strony północno-wschodniej (taras wschodni) ukazujący sposób 

zabezpieczenia skarpy i pozostałości gruzowiska za [8]. 
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Taras północny jest związany ze skarpą ziemną porośniętą obecnie w sposób 

nieuporządkowany roślinnością średnią i wysoką (Fot. 3). Skarpa w ma wysokości od 7-14 

m, zwiększając wysokość w kierunku wschodnim (ul. Panieńska), nachylenie skarpy waha 

się od ~24 do ~32o. Podnóże skarpy opiera się o parów dawnej fosy miejskiej, której dno 

znajduje się obecnie na rzędnej od ok. 10 m n.p.m. 

 
Fot. 3. Widok na skarpę tarasu północnego Zamku w kierunku wschodnim, skarpa jest porośnięta w 

sposób nieuporządkowany, wychylenie niektórych drzew wskazuje na brak stabilizacji skarpy 
(powolne spełzywanie zbocza), maj 2020 r. 

 
Fot. 4. Widok tarasu północnego Zamku w kierunku wschodnim, widoczna nawierzchnia bitumiczna 

oraz murek zabezpieczający górną krawędź skarpy, maj 2020 r. 
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Nawierzchnia tarasu (rzędna ok. 24 m n.p.m.) wykonana jest praktycznie w całości jako 

bitumiczna asfaltowa, zabezpieczona od strony północnej, ceglanym murem oporowym 

posadowiony bezpośrednio, na gruncie za pomocą ław żelbetowych (Fot. 4). Narożnik 

między tarasem północnym a wschodnim stanowi punkt widokowy, od którego odchodzą 

zabiegowe żelbetowe schody terenowe (Fot. 5). Mur oporowy tarasu północnego posiada 

liczne uszkodzenia i ubytki związane z oddziaływaniem czynników atmosferycznych przy 

braku bieżących działań naprawczych. Wyniki pomiarów przemieszczeń wskazują na 

wychylenie muru w kierunku skarpy.  

  

Fot. 5. Widok narożnika północno-wschodniego tarasu północnego (z lewej) z widocznym murem 
oporowym i niszą osuwiskową (strzałka), obok schody prowadzące na taras Zamku, maj 2020 r. 

Wyraźne przemieszczenia muru oraz liczne uszkodzenia opisane w licznych 

ekspertyzach [4][6][8][10][11][17], stanowią zagrożenie w zakresie bezpiecznego 

użytkowania tego elementu stąd konieczność przeprowadzenia kompleksowej modernizacji 

tarasów. Zakres inwestycji podzielony jest na 3 etapy, gdzie Etap B obejmuje przebudowę 

tarasu wschodniego na odcinku od istniejących toalet do narożnika tarasu widokowego. Etap 

C obejmuje przebudowę tarasu północnego i skarpy ziemnej. Etapowanie i zakres inwestycji 

przedstawione jest na rysunku 2. 

Planowana inwestycja polegać będzie na remoncie i przebudowie tarasów i skarpy 

Zamku Książąt Pomorskich w tym między innymi [8]: 

• przebudowie tarasów i wprowadzeniu nowej infrastruktury technicznej w postaci 

zabezpieczeń – konstrukcji zabezpieczających stateczność skarp i tarasów; 
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• wymianie i wykonaniu instalacji odprowadzających wody opadowe z tarasów 

zlokalizowanych wokół Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie; 

• wykonaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych zewnętrznych; 

• wykonaniu nowych instalacji wodociągowych zewnętrznych; 

• wykonaniu nowego zagospodarowania terenu tarasów i przyległej im północnej 

skarpie ziemnej, wraz z elementami małej architektury; 

• wykonaniu nowych nawierzchni pieszych i jezdnych na tarasach i skarpie północnej; 

• usunięciu istniejącej zieleni i wprowadzeniu nowych nasadzeń; 

• wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych istniejących ściany zamku na styku z 

istniejącymi tarasami; 

• wykonaniu nowych warstw izolacji termicznej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 

pomieszczeń znajdujących się pod tarasem południowym; 

• robotach rozbiórkowych. 

5 Morfologia, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne w 

obrębie tarasów 

5.1   Morfologia terenu 

Pod względem morfologicznym analizowany teren leży na obszarze Wzniesień 

Szczecińskich (mezoregion nr 313.26) tj. w obrębie falistej wysoczyzny morenowej, 

ograniczonej skarpami o charakterze erozyjnym [26], w bezpośrednim sąsiedztwie Doliny 

Dolnej Odry (mezoregion nr 313.24).  

Naturalna krawędź skarpy uległa istotnym przekształceniom antropogenicznym w 

związku ze stwierdzonym osadnictwem w tym miejscu i budową Zamku. Powierzchnia terenu 

została nadbudowana warstwą nasypów, a powierzchnia skarpy podcięta poprzez budowę 

kamienic i oficyn. Skarpa od strony skrzydła północnego, o znacznym nachyleniu, ze 

stropem na rzędnej około 24,0 m n.p.m. opiera się o parów dawnej fosy miejskiej, której dno 

znajduje się obecnie na rzędnej od 10.0 m n.p.m. przy ul. Panieńskiej do 17,3 m n.p.m. przy 

zachodniej części [8]. Skarpa, jak wskazują dotychczasowe liczne badania geologiczne i 

archeologiczne w swej górnej strefie (obszar tarasu i korony skarpy), jest nasypem (głównie 

średniowiecznym) o miąższości ok. 3÷6 m, opartym na gruncie rodzimym. Na skłonie skarpy 

dominują powojenne nasypy gruzowo-ziemne, usypane w formie naprzemianległych warstw 

ułożonych konsekwentnie do nachylenia skarpy, miąższości tych nasypów sięga miejscami 

5÷6 m w części północnej i 7÷8 m w części wschodniej (z uwagi na pozostałości starej 

zabudowy). 

Rzędne terenu w rejonie Zamku wahają się od 23-25 m n.p.m., teren u podnóża skarp 

to rzędne 10-14 m n.p.m. 
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5.2 Opis budowy geologicznej i warunki gruntowe 

Wykonane dotychczas badania podłoża archiwalne i własne, oraz analiza materiałów 

archiwalnych i kartograficznych potwierdzają, że obszar Wzgórza Zamkowego tworzą 

plejstoceńskie utwory glacjalne i głębiej wodnolodowcowe. Na opisach gruntach rodzimych 

występują nasypy o zróżnicowanej miąższości (~3÷8 m), związane z historią obiektu 

(warstwy kulturowe) [5][8][10][19][21][22]. Nasypy są zbudowane z mieszaniny gruntów 

drobnoziarnistych (spoistych), gruboziarnistych (sypkich), gruzu ceglanego oraz z materiału 

pochodzenia organicznego (mierzwa). Leżą one bezpośrednio na osadach morenowych 

wykształconych w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych z domieszką żwirów oraz 

pyłów. Utwory morenowe przeważnie występują w stanie twardoplastycznym i półzwartym do 

zwartego. Lokalnie, głównie w strefie stropowej, mogą występować w stanie plastycznym. W 

obrębie opisanego kompleksu utworów glacjalnych (glin) występują liczne przewarstwienia i 

soczewki piaszczysto–żwirowe. Pod warstwą glin, na głębokości różnych głębokościach 

występuje warstwa osadów fluwioglacjalnych, zbudowana z piasków średnich w stanie 

średnio zagęszczonym. 

Wykonane na potrzeby niniejszego opracowania badania generalnie potwierdzają 

budowę geologiczną skarpy opisaną w materiałach archiwalnych i projektowych 

[1][2][4][8][10][11][13][16][19][21][22][23]. 

5.3 Warunki hydrogeologiczne 

Na analizowanym obszarze wg materiałów archiwalnych [10][9][12] występują dwa 

główne poziomy wodonośne (w zakresie przeprowadzonego rozpoznania). 

Pierwszy związany z piaszczystymi przewarstwieniami w obrębie kompleksu 

gliniastego stanowią soczewki wody o zwierciadle napiętym [10][21]. Jest on nieciągły, 

występuje w sposób niejednorodny w przedziale głębokości ~8÷17 m p.p.t (rzędne ~11÷7 m 

n.p.m.). Zwierciadło ustabilizowane występuje średnio ok. 1÷2 m powyżej nawierconego 

poziomu wody gruntowej. Do tego poziomu zaliczane są również sączenia występujące w 

podanym przedziale głębokości. Z uwagi na nieciągłość warstw wodonośnych opisanego I 

poziomu, główne zasilanie tej warstwy w wodę jest związane z intensywnością opadów 

atmosferycznych. W obecnej sytuacji infiltracja wód opadowych jest warunkowana 

sposobem ich zagospodarowania (efektywność kanalizacji burzowej, odprowadzanie wody z 

dachu, spływ po powierzchniach utwardzonych). Lokalizacja Zamku na wysuniętym wzgórzu 

wysoczyzny przy dawnej dolinki erozyjnej (krawędź północna skarpy) sprawia, że nie 

zachodzi istotny spływ wody gruntowej w kierunku doliny dolnej Odry wód tego poziomu. U 

podnóża skarpy północnej spływ te jest realizowany w miejscu lokalizacji dawnej fosy, gdzie 

poziom wody występuje stosunkowo na głębokości od 8÷10 m p.p.t. w części zachodniej do 

ok. 4÷6 m p.p.t w części wschodniej, co odpowiada rzędnej ok. 2÷1 m n.p.m.  
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II zwierciadło wód gruntowych o charakterze swobodnym, ciągłym, według 

dokumentacji archiwalnej [12] występuje w osadach fluwioglacjalnych na głębokości 

21,9÷22,9 m p.p.t (rzędna 1,6÷3,1 m n.p.m.). Woda II poziomu wodonośnego jest powiązana 

z reżimem doliny rzecznej (dolnej Odry). Wahania poziomu wody gruntowej tej strefy są 

niewielkie (~0,5÷1,5 m), bez istotnego wpływu na warunki posadowienia analizowanego 

obiektu (pomiar położenia zwierciadła wody w piezometrze zlokalizowanym na tarasie 

północnym w sierpniu 2020 r. wyniósł 21,8 m p.p.t.). 

6 Aktualizacja geotechnicznych warunków posadowienia tarasów 

6.1 Warstwy geotechniczne 

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz udostępnionych materiałów archiwalnych 

w rejonie analizowanego obiektu (taras i skarpa północna oraz taras wschodni Zamku) 

można wskazać następujące warstwy geotechniczne (oznaczenia w nawiązaniu do 

dotychczasowych ustaleń ITB):  

Warstwa geotechniczna I 

Warstwę tą stanowią nasypy antropogeniczne o zróżnicowanej litologii. Łączna 

miąższość nasypów wynosi ok. 3÷8 m W warstwie tej wydzielono następujące podwarstwy: 

• warstwa Ia  – warstwa gruntów zbudowana z mieszaniny gruzu (głównie 

ceglanego), humusu i piasków do różnej granulacji, niekiedy zaglinionych z 

domieszkami żwirów, niekiedy z kawałkami drewna i zaprawą wapienną. Badania 

sondą DPL wykazały, że stopień zagęszczenia tej warstwy wynosi  IDśr≈0,07÷0,40, 

co odpowiada stanowi od luźnego do średnio zagęszczonemu. Warstwa ta stanowi 

zróżnicowane podłoże budowlane i w zależności od zagęszczenia, składu i formy 

występowania (np. w sposób warstwowy na skłonie skarpy) można w jej obrębie 

wskazać warunki budowlane mało korzystne i niekorzystne. 

• warstwa Ib  – są to nasypy gliniaste składające się z mieszaniny piasków 

drobnych, zapylonych i zaglinionych, piasków gliniastych i glin, z domieszkami 

kamieni, cegieł, żużla i humusu. Stan tej warstwy można ocenić na 

twardoplastyczny do plastycznego (ILśr≈0,15÷0,35) a w przypadku przewagi 

gruntów niespoistych jako średniozagęszczony (IDśr≈0,40÷0,55). Warunki 

budowlane można ocenić jako mało korzystne lub korzystne, o ile nie ma w tej 

warstwie stwierdzonych sączeń i dodatkowych zawilgoceń. 

• warstwa Ic  – są to nasypy starsze, średniowieczne (tzw. mierzwa), zbudowane z 

mieszaniny gruntów organicznych reprezentowanych przez namuły, słabo 

rozłożone torfy przewarstwione piaskami gliniastymi oraz piaskami drobnymi 

zaglinionymi. Grunty te występują w stanie plastycznym do półzwartego, a lokalnie 
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nawet w stanie miękkoplastycznym. Warstwa ta została stwierdzona głównie na 

tarasie północnym (korona skarpy), jej miąższość to ok. 4÷6 m. Z uwagi na 

występowanie organiki w tej warstwie należy wskazać tu warunki budowlane 

niekorzystne 

Warstwa geotechniczna II 

Warstwę II stanowią grunty gruboziarniste (sypkie), fluwioglacjalne wykształcone w 

postaci piasków pylastych oraz piasków drobnych, piasków średnich oraz lokalnie pospółek. 

Utwory te występują w stanie od średniozagęszczonego (IDśr ≈ 0,40÷0,60) - warstwa IIa, do 

zagęszczonego (IDśr ≈ 0,65÷0,80) - warstwa IIb. Warunki budowlane korzystne.  

Warstwa geotechniczna III 

Warstwę tą stanowią grunty drobnoziarniste (spoiste) wykształcone w postaci 

następujących gruntów: glin piaszczystych, piasków gliniastych, pyłów, glin oraz pyłów, i 

pyłów z domieszkami żwirów. Na podstawie stanu gruntów w warstwie tej wydzielono 

następujące podwarstwy: 

• warstwa IIIa  – pyły, piaski gliniaste z otoczakami, lokalnie piaski drobne 

zaglinione, w stanie plastycznym i lokalnie miękkoplastycznym. Wartość 

wyprowadzona stopnia plastyczności wynosi IL≈0,20. Utwory tej warstwy 

występują bezpośrednio pod utworami nasypowymi. Z uwagi na stan i potencjalną 

wrażliwość tych gruntów na zawilgocenie jest to podłoże z warunkami 

budowlanymi mało korzystnymi.   

• warstwa IIIb  – gliny piaszczyste, gliny, piaski gliniaste, pyły, pyły piaszczyste w 

stanie półzwartym i twardoplastycznym. Wartość wyprowadzona stopnia 

plastyczności wynosi IL≈0,10. Warunki budowlane korzystne. 

Warstwa geotechniczna IV 

Warstwa ta została dokumentowana w głębszych profilach - na głębokości poniżej 

około ~16÷18 m p.p.t.. Generalnie pod kompleksem glin i glin pylastych oraz piasków 

gliniastych brązowych występuje glina zwałowa, ciemno-szara, wykształcona jako glina 

piaszczysta ze żwirem i kamieniami, w stanie półzwartym (IL≈0,00), lokalnie do 

twardoplastycznego. Warunki budowlane korzystne.  

Ogólny przestrzenny układ opisanych warstw w formie zaktualizowanych przekrojów 

przez tarasy i skarpę (taras północny, wschodni, skarpa) został zobrazowany na przekrojach 

geotechnicznych (zał. 2) i kartach poszczególnych badań (profile wierceń i sondowań) – zał. 

3.
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6.1 Parametry geotechniczne 

W ramach analizy warunków geotechnicznych w obrębie tarasów i skarpy północnej 

Zamku, w tabeli nr 1 zestawiono wartości charakterystyczne parametrów 

wytrzymałościowych i odkształceniowych ustalonych na podstawie wykonanych i opisanych 

badań własnych, w odniesieniu do dokumentacji archiwalnych [9] i opracowań projektowych 

które dotyczyły oceny stateczności skarp [4][13]. W analizie wykorzystano również 

dotychczasowe ustalenia ITB [21] oraz badania terenowe (w tym sondowania) i badań 

laboratoryjnych wykonane w ramach opracowań [22][23]. Parametry geotechniczne do 

dalszych analiz i obliczeń stateczności ustalono na podstawie doświadczeń z 

uwzględnieniem korelacji z normy PN-81/B-03020 (w zależności od cechy wiodącej gruntu - 

IL, ID). Wartości charakterystyczne (wg ITB) podane w tabeli 1 ustalono jako wartości 

eksperckie zgodne z Eurokodem 7 przyjęte jako ostrożne oszacowanie względem wartości 

średniej. 
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Tabela 1. Zestawienie wartości charakterystycznych ustalonych parametrów geotechnicznych podłoża w rejonie tarasów i skarpy Zamku. 
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[4] 

wg 
[13] 

wg 
ITB3) 

wg 
[9] 

wg  
[4] 

wg 
[13] 

wg 
ITB 

wg 
[9] 

wg  
[4] 

wg 
[13] 

wg 
ITB* 

wg 
[9] 

wg  
[4] 

wg 
[13] 

wg 
ITB* 

wg 
[9] 

wg  
[4] 

wg 
[13] 

wg 
ITB* 

Ia Mg1 
Mg2 

nNI 
nNII 

Mg1 
Mg2 

nB(Ps+Ż), nB(Ps), 
nB(Ps/Pr+Ż),  nB(Pr+Ż), 

nN(Pd+KO), nN(H), nN(PdH 
gruz ceglany 

ID=0,30 ID=0,15 ID=0,30 
ID=0,07-

0,40 

16,0 19-28 - 
9,2-
22,2 

1,70 1,70-
1,85 

1,70 1,80 0 - 0,0-
2,0 

0 29,4 28,8  29,4 30 42 33,5  - 74 

ID=0,35 ID=0,40 ID=0,35 19,0 16-24 - 1,75 
1,75-
1,90 1,75 1,70 0 - 

0,0-
2,0 0 15,4 30,1 29,7 24 46 55,7 - 33 

Ib 

Mg3 

nNIII 
Mg nN(Pg/Gp), nN(Pπ), 

nN(G+KO), nN(PsH) 

IL=0,47 

IL=0,40 
- 

IL=0,25 
/ 

ID=0,45 

17,0 

16 
- 14,8- 

25,6 

2,10 

2,10 
1,80 1,70 

9 

11 
0,0-
5,0 

8 10,4 

11,8 
25,0-
28,0 

12 16 

19,7 
- 33 

nNIV IL=0,24 13 2,15 16 14,4 27,6 

Ic - Mg3 

nN(T), nN(Nm), nN(Nm+D), 
nN(Pdzag+Nm+T), 

nN(Nm+T), nN(Gp+Nm+Ż), 
nN(Pg/Gp+org) 

- IL=0,47 IL=0,35 - - 
15,0-
34,2 - 2,10 1,60 - 9,1 - 10,5 - - 7,4 

IIa  I - 
I 

Pπ//Pd, Pπ, Pd, Pπ//Πp, 
Pd_zap., Pd zag, Ps 

ID= 0,41 - 

ID=0,41 

ID=0,50 16,0- 
24,01) 

- 

- 

2,2-
25,8 

1,75-
1,901) 

- 

1,75 

1,70 - - 

0 
  
0 

 29,9 - 

30,0 

30 52 - 

- 

67 
II ID=0,51 - 1,85 0 33,1 - 

IIb III I 
III 

ID=0,69  ID= 0,82 
ID=0,69 

ID=0,70 
14,0- 
22,01) 14-22 

- 
1,85-
2,001) 

1,85-
2,00 

2,00 
1,80 - - 

0 
0 31,3 32 

31,3 
31 86 107 

-  
95 

IV ID=0,69 - 2,05 0 34,2 - 

IIIa V 

II II2) 

Pg, Pg//Pd, Gp//Pg//Pd, , 
Pg//Gp//Pdzag, Pg//Pdzag, 

Πp, Pπ//Πp, Π//Pπ, 
Gp Gp/Pg+Ż,Pg+Ż, 

Pg//Πp//Pπ, Gp/Pg+Ż +KO, 
G, Π//Gπ, Π//Πp//Gπ, 

IL=0,13 

 IL=0,35 IL=0,36 

IL=0,20 13,0  

17 - 

13,1-
30,0 

2,15  

2,10 2,10 

2,20 34 

27,1 15,3 

14 19,6 

15,9 26,0 

27 44 

27,5 - 

37 

II V IL=0,20 IL=0,13 12 - 2,20 2,15 31,9 34,3 18,4 19,6 37,8 - 

IIIb VI 

IV 

VI IL=0,00 

IL=0,10 

IL=0,00 IL=0,10 10,0 

13 

- 
7,2-
14,2 2,20 

2,15 

2,15-
2,20 2,20  36 

35,2 

36,0-
40,0 12  19,8 

 20,0 

19,8-
22,0 32 59 

47,0 

- 45 

V IL=0,00 10 2,20 40,0 22,0 65,8 

IV VI - - Gp/Pg+Ż+KO, Gpz/Gπz//Iπ IL=0,00 - - IL=0,00 10,0 - - 
10,8-
12,9 2,20 - - 2,20 36 - - 8 19,8 - - 34- 59 - - 60 

 

Objaśnienia:                
1) - przedział obejmuje wartości dla gruntu wilgotnego i nawodnionego  
2)- numeracja zgodnie z oznaczeniami podanymi w załącznikach dot. obliczeń stateczności wg [13] 
3)- przedział wartości ustalono w oparciu o załączone (zał. 4) wyniki badań laboratoryjnych  
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7 Analiza stateczności skarp tarasów 

Analizę stateczności skarp przeprowadzono z wykorzystaniem programu ZSoil 2D&3D 

2018 opartego na metodzie elementów skończonych. Pozwala ona na wyznaczenie 

przewidywanej najbardziej prawdopodobnej powierzchni poślizgu, wraz z określeniem 

odpowiadającej jej wartości współczynnika stateczności SF. 

W Metodzie Elementów Skończonych, dla modeli gruntów opartych o warunek 

plastyczności Mohra-Coulomba, wykorzystywana jest metoda redukcji wytrzymałości na 

ścinanie, zwana także metodą redukcji c-φ. Dzięki temu, potencjalna powierzchnia poślizgu 

uzyskiwana jest w toku obliczeń. Wartość parametrów wytrzymałościowych (c’, tan φ’) 

redukowana jest przez współczynnik odpowiadający wartości SF. Skutkuje to zmniejszeniem 

wytrzymałości na ścinanie w gruncie, aż do osiągnięcia utraty nośności. Następuje to w 

momencie, gdy wartość wytrzymałości na ścinanie τy jest mniejsza niż naprężenia styczne τ 

na danej powierzchni. Wartość współczynnika stateczności jest więc tożsama z:: 

∫
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gdzie: τy – graniczna wartość naprężenia wynikająca z warunku Mohra-Coulomba, 

 Γs – powierzchnia poślizgu. 

Obliczony współczynnik stateczności SF odpowiada wartości współczynnika redukcji, 

uzyskanej w ostatnim kroku poprzedzającym utratę zbieżności procesu obliczeniowego. 

Wizualizacji potencjalnej powierzchni poślizgu można dokonać poprzez porównanie 

przemieszczeń uzyskanych w dwóch ostatnich krokach obliczeniowych. Obszar, dla którego 

obliczeniowo występują największe przemieszczenia w momencie utraty stateczności 

określa przewidywany zasięg potencjalnych zjawisk osuwiskowych, a obliczona wartość 

współczynnika SF może służyć do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia tych zjawisk przy 

zadanej geometrii, parametrach podłoża oraz dla zadanej sytuacji obliczeniowej. 

Interpretacja wartości współczynnika stanu równowagi jest następująca: 

• jeżeli SF >1 to skarpa jest stateczna 

• jeżeli SF =1 to skarpa jest w stanie równowagi granicznej 

• jeżeli SF <1 to skarpa jest niestateczna. 

W kontekście oceny zagrożeń i ryzyka dla stateczności skarpy, powstanie osuwiska 

można uznać za: 

• bardzo mało prawdopodobne, gdy SF > 1,5 

• mało prawdopodobne, gdy 1,3 < SF < 1,5 

• prawdopodobne, gdy 1,0 < SF < 1,3 

• bardzo prawdopodobne, gdy SF < 1,0. 
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7.1 Założenia do oceny stateczności 

Dla oceny warunków stateczności skarp tarasów Zamku, obliczenia przeprowadzono w 

pięciu przekrojach obliczeniowych. Lokalizację przekrojów obliczeniowych na planie 

sytuacyjnym przedstawiono na Rys. 3. Układ warstw podłoża przyjęto na podstawie 

przekrojów geotechnicznych (zał. 2) zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

rozważanych przekrojów obliczeniowych: 

• Przekrój A – zlokalizowany od strony północnej, w rejonie przebiegu przekroju 

geotechnicznego VI – VI’; 

• Przekrój B – zlokalizowany od strony północnej, w rejonie przebiegu przekroju 

geotechnicznego VII – VII’; 

• Przekrój C – zlokalizowany od strony północnej, w rejonie przebiegu przekroju 

geotechnicznego VIII – VIII’; 

• Przekrój D – zlokalizowany od strony północnej, w rejonie przebiegu przekroju 

geotechnicznego XII – XII’; 

• Przekrój E – zlokalizowany od strony wschodniej, w rejonie przebiegu przekroju 

geotechnicznego XIII – XIII’; 

Wraz z lokalizacją oraz oznaczeniem poszczególnych przekrojów, przedstawiono 

wartości współczynników stateczności, jakie uzyskano z obliczeń oraz kolorami oznaczono 

jakościową ocenę przewidywanego prawdopodobieństwa utraty stateczności: 

•  Zielony  – zapas bezpieczeństwa jest wystarczający i skarpa jest stateczna. Utrata 

stateczności jest bardzo mało prawdopodobna. 

•  Żółty  – zapas bezpieczeństwa jest niewystarczający, ale skarpa jest stateczna. 

Utrata stateczności jest mało prawdopodobna.  

•  Pomarańczowy  - zapas bezpieczeństwa jest niewystarczający. Choć skarpa jest 

stateczna, jest ona bliska stanu równowagi granicznej, a utrata stateczności jest 

prawdopodobna. 

•  Czerwony  - zapas bezpieczeństwa jest niewystarczający. Skarpa jest niestateczna, 

a powstanie osuwiska jest bardzo prawdopodobne. 

Szczegółowe założenia obliczeniowe przedstawiono poniżej, a wyniki obliczeń oraz 

wnioski z analizy przedstawiono w dalszej części opisu. 

Parametry wydzielonych warstw podłoża przyjęto w oparciu o przeprowadzone 

badania i doświadczenia własne. Zestawienie najważniejszych parametrów dla 

zastosowanego liniowo sprężystego-idealnie plastycznego modelu z warunkiem 

plastyczności Mohra-Coulomba zestawiono w Tab. 2. 

Lokalizację Zamku w rozważanych przekrojach uwzględniono przez uwzględnienie 

równoważnego obciążenia równomiernie rozłożonego, którego wartość przyjęto jako         

350 kPa. Uwzględniono również obciążenie od potencjalnego ruchu lekkich pojazdów lub 
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obciążenia tłumem na platformie tarasu o wartości 10 kPa. W przypadku przekroju C 

zamodelowano dodatkowo proponowaną zmianę geometrii skarpy według projektu 

przebudowy tarasów [8]. W tym przypadku uwzględniono również obciążenie samym 

tłumem, które przyjęto na poziomie 5 kPa. 

W przekrojach w sąsiedztwie, których stwierdzono występowanie tuneli, uwzględniono 

ich lokalizację, aby oszacować potencjalny ich wpływ na warunki stateczności skarpy.  

Na rysunkach od Rys. 4 do Rys. 9 przedstawiono przyjęto założony geotechniczny 

model obliczeniowy dla analizowanych przekrojów, wraz z przyjętą siatką elementów 

skończonych oraz założonym układem warstw geotechnicznych. 

 
Rys. 3. Rozmieszczenie przekrojów obliczeniowych na tle mapy sytuacyjnej wraz z obliczonymi 

wartościami współczynników stateczności. 
 

 

 

 

Przekrój A: SF=1.60 

Przekrój B: SF=1.44 

Przekrój C: SF=1.04 

Przekrój D:  SF=0.74 

Przekrój E:  SF=0.73 

N 
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Tabela 2. Podstawowe parametry przyjęte w analizie numerycznej. 

Warstwa 
E 

[MPa] 
γ 

[kN/m3] 
φ’ 
[°] 

c’ 
[kPa] 

Ia (z gruzem) 74 18 30 - 
Ia 33 17 24 - 

Ib 33 18,5 18 3 
Ic 7,4 16 12 8 
IIa 67 17 30 - 

IIb 95 18 31 - 
IIIa 37 22 27 14 

IIIb 45 22 32 12 
IV 60 22 34 8 

 

 

 
Rys. 4. Przekrój obliczeniowy A. 

 
Rys. 5. Przekrój obliczeniowy B. 
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Rys. 6. Przekrój obliczeniowy C – stan obecny. 

 
Rys. 7. Przekrój obliczeniowy C – stan po modernizacji tarasów. 

 
Rys. 8. Przekrój obliczeniowy D. 

 
Rys. 9. Przekrój obliczeniowy E. 
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7.2 Wyniki obliczeń 

Poniżej przedstawiono szczegółową analizę wyników dla przeprowadzonych obliczeń 

wraz z wizualizacją przewidywanych potencjalnych form utraty stateczności: 

• Przekrój obliczeniowy A 

W rozpatrywanym przekroju minimalny współczynnik stateczności wynosi SF = 1,60, 

co wskazuje na bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk osuwiskowych. 

Zasięg potencjalnej formy osuwiska (Rys. 10) jest ograniczony do obrębu samej skarpy oraz 

fragmentu tarasu, a potencjalna powierzchnia poślizgu do zasięgu występowania gruntów 

nasypowych. Na tej podstawie można uznać, że stateczność na tym fragmencie skarpy 

generalnie nie jest zagrożona i możliwe jest bezpieczne użytkowanie tarasów w sąsiedztwie 

tego przekroju. 

 
Rys. 10. Forma utraty stateczności dla przekroju A (SF = 1.60). 

 

• Przekrój obliczeniowy B 

W rozpatrywanym przekroju minimalny współczynnik stateczności wynosi SF = 1,44, 

co wskazuje na małe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk osuwiskowych. Zasięg 

potencjalnej formy osuwiska (Rys. 11) obejmuje zarówno skarpę jak i taras, a sama 

powierzchnia poślizgu sięga do styku gruntów nasypowych z gruntami rodzimymi. 

Stateczność na tym fragmencie skarpy generalnie nie jest zagrożona i choć możliwe jest 

bezpieczne użytkowanie tarasów w sąsiedztwie tego przekroju, zapas bezpieczeństwa nie 

jest wystarczający i zalecane jest podjęcie działań mających na celu poprawę stateczności 

skarpy. 
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Rys. 11. Forma utraty stateczności dla przekroju B (SF = 1.44). 

• Przekrój obliczeniowy C 

W rozpatrywanym przekroju, obecnie, minimalny współczynnik stateczności wynosi   

SF = 1,04, co wskazuje na prawdopodobne wystąpienie zjawisk osuwiskowych. Zasięg 

potencjalnej formy osuwiska (Rys. 12) odpowiadający temu współczynnikowi obejmuje 

głównie powierzchniową strefę skarpy, a sama powierzchnia poślizgu występuje głównie w 

gruntach nasypowych. Stateczność na tym fragmencie skarpy jest zagrożona. Skarpa jest 

bliska osiągnięcia stanu równowagi granicznej, a zapas bezpieczeństwa nie jest 

wystarczający i niezbędne jest podjęcie działań mających na celu poprawę stateczności 

skarpy. Główną przyczyną zagrożenia jest znaczne nachylenie skarpy na danym odcinku 

przy występowaniu relatywnie niskich parametrów wytrzymałościowych w obrębie warstw 

gruntów nasypowych. 

 
Rys. 12. Potencjalna forma utraty stateczności dla przekroju C – stan istniejący (SF = 1.04). 

Dodatkowo, dla powyższego przekroju obliczeniowego przeanalizowano również 

stateczność dla docelowej geometrii skarpy po realizacji zaplanowanych prac 

modernizacyjnych. Wprowadzone zmiany, skutkujące złagodzeniem nachylenia skarpy, 

gdzie projektowany nasyp budowlany pełniłby rolę przypory, istotnie wpływają na poprawę 

warunków stateczności. Zasięg potencjalnej powierzchni poślizgu tego wariantu 
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obliczeniowego przedstawiono na (Rys. 13), a odpowiadający jej współczynnik stateczności 

wynosi SF = 1,78, co wskazuje na bardzo małe prawdopodobieństwo utraty stateczności. 

 
Rys. 13. Potencjalna forma utraty stateczności dla przekroju C – po modernizacji tarasów (SF = 1.78). 

• Przekrój obliczeniowy D 

W danym przekroju obliczeniowym współczynnik stateczności wynosi SF = 0,74. 

Wskazuje to na niestateczność skarpy na analizowanym fragmencie oraz bardzo 

prawdopodobne wystąpienie zjawisk osuwiskowych. Zasięg potencjalnej formy utraty 

stateczności (Rys. 14) obejmuje głównie przypowierzchniowe części skarpy, w miejscu 

występowania jej największego nachylenia oraz w obrębie występowania gruntów 

nasypowych. Choć otrzymana powierzchnia poślizgu jest ograniczona do lokalnego fragment 

skarpy, nie można wykluczyć jej większego zasięgu z uwagi na możliwość wystąpienia 

progresywnej utraty stateczności większej części skarpy, wraz z częścią konstrukcji tarasów. 

W chwili obecnej, ta część skarpy nie ma wystarczającego zapasu bezpieczeństwa 

pozwalającego na użytkowanie tarasów. Niezbędne jest podjęcie działań mających na celu 

poprawę stateczności skarpy lub zabezpieczenie konstrukcji tarasów. 

 
Rys. 14. Potencjalna forma utraty stateczności dla przekroju D (SF = 0.74). 

• Przekrój obliczeniowy E 

W danym przekroju obliczeniowym współczynnik stateczności wynosi SF = 0,73. 

Podobnie, jak w przypadku przekroju obliczeniowego D, wskazuje to na niestateczność 

skarpy na analizowanym fragmencie oraz bardzo prawdopodobne wystąpienie zjawisk 



„Opinia techniczna w zakresie weryfikacji założeń projektowych dotyczących kompleksowego…”    01047/19/Z00 NZK 

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB  Strona 26 z 49 

osuwiskowych. Zasięg potencjalnej formy utraty stateczności również w tym przypadku 

obejmuje głównie przypowierzchniowe części skarpy, w miejscu występowania jej 

największego nachylenia oraz w obrębie występowania gruntów nasypowych (Rys. 15). 

Choć otrzymana powierzchnia poślizgu jest ograniczona do lokalnego fragment skarpy, nie 

można wykluczyć jej większego zasięgu z uwagi na możliwość wystąpienia progresywnej 

utraty stateczności, wraz z częścią konstrukcji tarasów. Analogicznie do przekroju D, w chwili 

obecnej, ta część skarpy nie ma wystarczającego zapasu bezpieczeństwa pozwalającego na 

użytkowanie tarasów. Niezbędne jest podjęcie działań mających na celu poprawę 

stateczności skarpy lub zabezpieczenie konstrukcji tarasów. 

 
Rys. 15. Potencjalna forma utraty stateczności dla przekroju E (SF = 0.73). 

7.3 Podsumowanie i wnioski z obliczeń 

Na potrzeby oceny warunków stateczności skarp od strony północnej i wschodniej 

Zamku, przeprowadzono analizy numeryczne w pięciu przekrojach obliczeniowych. 

Od strony północno - zachodniej Zamku (przekrój A), w miejscu występowania skarp   

o relatywnie łagodnym nachyleniu, stwierdzono brak bezpośredniego zagrożenia 

stateczności skarp. Jednakże, wraz ze wzrostem nachylenia i wysokości skarpy północnej, 

idąc w kierunku wschodnim, spada wartość wyznaczonego współczynnika bezpieczeństwa. 

W obrębie części północnej oraz wschodniej skarpy, występuje zagrożenie stateczności,      

a wystąpienie zjawisk osuwiskowych jest bardzo prawdopodobne. 

Zasięg potencjalnych powierzchni poślizgu w zakresie prawdopodobnych form utraty 

stateczności jest ograniczony głównie do stref przypowierzchniowych skarpy i fragmentów 

tarasu. Nie stwierdzono zagrożenia dla konstrukcji Zamku z uwagi na stateczność skarp. 

Wynika to z jego relatywnie głębokiego poziomu posadowienia oraz lokalizacji fundamentów 

w obrębie gruntów rodzimych. Nie stwierdzono również istotnego wpływu występujących      

w podłożu tuneli na warunki stateczności skarp przy tarasach. Główne zagrożenia z uwagi 

na stateczność skarp wynikają z występowania gruntów nasypowych o relatywnie niskich 

parametrach wytrzymałościowych, przy jednoczesnym znacznym nachyleniu skarp (lokalnie 

nawet ok. 45⁰).  



„Opinia techniczna w zakresie weryfikacji założeń projektowych dotyczących kompleksowego…”    01047/19/Z00 NZK 

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB  Strona 27 z 49 

Przeprowadzone obliczenia nie uwzględniały wpływu ukorzenienia gruntu przez 

roślinność występującą na skarpie. Może mieć ona korzystny wpływ na stateczność warstw 

przypowierzchniowych oraz może zapewniać częściową ochronę przed erozją gruntu. 

Jednocześnie, nadmierny rozrost dużej roślinności (np. wysokie drzewa) może skutkować 

dodatkowym obciążeniem powierzchni skarpy i przyczyniać się do pogorszenia warunków 

stateczności. Na etapie modernizacji wskazane jest uporządkowanie spraw dotyczących 

zieleni i ograniczenie jej zagospodarowania do roślinności niskiej o relatywnie gęstym 

układzie korzeniowym.  

Analiza wariantu uwzględniającego projektowaną zmianę geometrii skarpy wykazała 

pozytywny wpływ złagodzenia nachylenia skarp i dobudowania nasypów budowlanych, które 

mogą pełnić rolę przypory gruntowej. Jednakże, realizacja takiej przebudowy wymaga 

pojęcia pewnych działań przygotowawczych w obrębie istniejącej części nasypów 

niebudowlanych. Dotyczy to przede wszystkim wypełnienia zaobserwowanych pustek 

występujących w obrębie istniejących nasypów skarpy oraz zapewnienie odpowiednie 

połączenia istniejącej i dobudowywanej części nasypów, np. przez odpowiednie 

schodkowanie powierzchni na kontakcie obu części. 

7.4 Zalecenia odnośnie monitoringu 

W celu właściwej kontroli potencjalnych zagrożeń związanych z możliwością utraty 

stateczności skarp oraz części tarasów, niezbędne jest zapewnienie kompleksowego 

rozwiązania kwestii monitoringu obiektu. Wymaga to skoordynowania obserwacji 

prowadzonych z wykorzystaniem różnych urządzeń pomiarowych oraz regularnych analiz 

uzyskiwanych wyników przez właściwie wykwalifikowane osoby (geotechnik).  

Zalecane jest zaimplementowanie i kontynuowanie dotychczas prowadzonego 

monitoringu z wykorzystaniem istniejących inklinometrów oraz piezometrów. Jednocześnie, 

do czasu zakończenia modernizacji tarasów wraz z ich zabezpieczeniem, obserwacje 

należałoby uzupełnić o pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych tarasu oraz 

konstrukcji Zamku prowadzone z wykorzystaniem technik pomiarowych umożliwiających 

automatyczną kontrolę przemieszczeń, praktycznie w czasie rzeczywistym (np. typu Total 

Station). Typ i zakres pomiarów powinien umożliwiać ocenę wpływu bieżących prac na 

wartości nierównomiernych przemieszczeń obiektu po całym obwodzie tarasu wokół Zamku.  

Opisane działania wymagają przygotowania odrębnego projektu monitoringu 

geodezyjno-geotechnicznego skoordynowanego z zakresem i harmonogramem prac wg 

zaktualizowanej dokumentacji projektowej. Dotyczy to optymalnego doboru urządzeń 

pomiarowych, ich dokładności oraz usytuowania z uwagi na charakter przewidzianych prac 

(na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie lokalizacji koniecznych punktów 

pomiarowych). Istniejące punkty pomiarowe mogą być wykorzystane po weryfikacji ich 
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zakresu funkcjonalności. Projekt monitoringu powinien zakładać prowadzenie pomiarów na 

trzech etapach:  

• obecnej eksploatacji (bieżąca kontrola, pomiary tła);  

• realizacji prac modernizacyjnych (ocena wpływu realizacji prac), 

• eksploatacji po modernizacji (monitoring docelowy). 

8 Badania geotechniczne w lokalizacji pomiędzy zapadliskami 

Szczegółowy opis przeprowadzonych prac związanych z ustaleniem geotechnicznych 

warunków posadowienia w rejonie pomiędzy zapadliskami podano w zał. 5 – Raport z 

badań. Poniżej najważniejsze ustalenia dotyczące aktualnych warunków gruntowo-wodnych 

oraz przedstawione w Raporcie wnioski i dalsze zalecenia. 

 Przeprowadzone badania wykazały występowanie kawerny (pustki) w gruncie, w 

lokalizacji punktu 2ITB w przedziale głębokości ok. 12,5 do 16 m p.p.t.. Obserwację 

poczynione w trakcie wiercenia potwierdziły też zarejestrowane niskie wartości oporu w 

zbliżonym przedziale głębokości, podczas penetracji gruntu za pomocą sondowaniach 

dynamicznych (sondy DPH 2a i 2b), wykonanych w bezpośrednim sąsiedztwie otworu. 

Ostateczne potwierdzenie wykrycia pustki zostało uzyskane na podstawie przeprowadzonej 

inspekcji kamerą w otworze (Fot. 6 i 7). 

 
Fot. 6. Widok w trakcie penetracji kamery w dół otworu 2ITB, gł. ok. 12,3 m p.p.t. 

W lokalizacji otworu 1 ITB nie stwierdzono braków gruntu w profilu, ani potencjalnych 

stref rozluźnień. 

Na podstawie przeprowadzonych badań, w celu minimalizacji ryzyka w zakresie 

planowanej modernizacji tarasów Zamku wykonano dodatkowe badania podłoża w lipcu 

2020 r. [22], które są kontynuowane obecnie (wrzesień 2020 r. [23]). Badania te są 

ukierunkowanych na wykrycie bądź wykluczenie innych tego typu zjawisk (tj. pustek o 
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charakterze soczewek lub połączonych kawern, innych obiektów podziemnych) w kontekście 

wskazanych możliwych przyczyn katastrofy słupa w skrzydle północnym Zamku. 

 
Fot. 7. Widok z poziomu pustki, kamera zwrócona na ścianę boczną, głębokość ok. 13,5 m p.p.t. 

Szczegółowe badania geofizyczne i geotechniczne wykonane w lipcu br. wskazały na 

istnienie w podłożu wzgórza zamkowego (pod tarasem i skarpą północną) 

niezinwentaryzowanych dotychczas konstrukcji podziemnych. W dwóch otworach (9ITB i 

11ITB) w przedziale głębokości ok. 15,4÷17,3 m p.p.t (na rzędnej ok. 8,4÷6,5 m n.p.m.) 

stwierdzono obecność konstrukcji podziemnych (tuneli) z okresu niemieckiego miasta 

Szczecina. Za pomocą inspekcji kamerą potwierdzono i udokumentowano (zdjęcia i filmy) 

stan i rodzaj konstrukcji. Szczegółowy opis tego odkrycia wraz z dokumentacją 

stwierdzonych tuneli przedstawia sprawozdanie z badań [22]. Podziemne korytarze 

wykonano metodą górniczą w konstrukcji z prefabrykowanych płyt i belek żelbetowych. 

Analizując rodzaj konstrukcji (przez analogię do znanych tego typu obiektów w Szczecinie) 

wskazano na żelbetowe tunele pełniące funkcję schronów niemieckich z czasów II wojny 

światowej. W miejscu pierwszego potwierdzenia obiektu (otwór 9 ITB) szczegółowa 

inspekcja kamerą wykazała istnienie rozwidlenia, od którego odchodzą trzy korytarze w 

kierunkach wzajemnie prostopadłych (północ, zachód, południe). Tym samym wykazano, że 

odkryta kawerna w otworze 2ITB oraz lokalizacja zapadliska z lat 70-tych jest ściśle 

związana z przebiegiem w sąsiedztwie opisanych tuneli. Obiekty te w podłożu wzgórza 

zamkowego z uwagi na charakter konstrukcji (obudowa tymczasowa z cegieł, naruszenie 

gruntu wokół) oraz uwarunkowania związane z ich realizacją (liczne nieszczelności, 

szczególnie na etapach nieukończonych, zapadliska na przodku) stanowią miejsce 

uprzywilejowanego przepływu wód gruntowych. Zjawisko to może prowadzić do powstania 

lokalnych pustek i kawern erozyjnych wzdłuż konstrukcji tuneli. 

Odkrycie to musi być uwzględnione w zakresie przewidzianej modernizacji (zwłaszcza 

w zakresie rozwiązań posadowienia i wzmocnienia podłoża tarasów i skarpy tym bardziej, że 
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w toku dalszych ustaleń wskazano na kontynuację jednego z korytarzy w kierunku 

wschodnim – co ma też swoje potwierdzenie w wykonanych badaniach geofizycznych 

wykonanych na skarpie. Dodatkowo zarys stref anomalnych wg [22] najprawdopodobniej 

wskazuje na istnienie wejść do podziemnego schronu u podnóża skarpy. 

Wyniki tych prac powinny być uwzględnione w opracowaniach projektowych 

dotyczących kompleksowego zagospodarowania i modernizacji Tarasów Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie. 

9 Ocena warunków posadowienia obiektu toalety Opery 

Z uwagi na konieczność sprawdzenia i weryfikacji warunków posadowienia w obrębie 

toalety Opery na tarasie wschodnim wykonano dodatkowe badania geotechniczne. Obiekt 

ten wykonano jako konstrukcja podziemna pod tarasem wschodnim (Fot. 8). 

 
Fot. 8. Widok w kierunku południowym z etapu realizacji obiektu toalet na tarasie wschodnim, 
widoczna pokryta izolacją konstrukcja żelbetowa przed zasypaniem oraz elementy systemu 

odwodnienia [24]. 

Badania miały na celu wstępną ocenę możliwości wystąpienia potencjalnych zagrożeń 

związanych z charakterem obserwowanych uszkodzeń i przyszłej modernizacji (obiekt 

przylega do granicy przewidywanej modernizacji tarasu - sekcja B.). Stąd główny nacisk na 

sondowania dynamiczne, ograniczenie ilości badań wynikało również z utrudnionego 

dostępu i licznych przeszkód w samej posadzce i tuż poniżej. 
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9.1 Zakres wykonanych prac 

W ramach wykonanego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie obiektu 

toalet pod tarasem wschodnim wykonano 4 sondowania dynamiczne sondą lekką (DPL) do 

głębokości w przedziale ~4,0÷4,5 m p.p.p.  

Sondowania wykonano przy użyciu sondy dynamicznej (DPL) o masie młota 10 kg. 

Sondowania miały na celu określenie w sposób ilościowy (dla warstwy nasypowej) oraz 

jakościowy (dla gruntów spoistych poniżej) stanu gruntu w podłożu. 

Lokalizacje badań przedstawiono na załączniku nr 1. Wyniki w postaci profili sondowań 

i pokazano w załączniku nr 3. 

9.2 Stan techniczny  

Według opisu z opracowania [17] przedmiotowe toalety to obiekt wykonany (2014 r.) w 

technologii tradycyjnej, posadowiony bezpośrednio na płycie fundamentowej. Ściany 

zewnętrzne wykonano jako żelbetowe, w postaci murów oporowych, obiekt oddylatowano od 

głównej ściany zamku. Stropy wykonano jako żelbetowe monolityczne wylewane na placu 

budowy grubości 25 i 30 cm. 

Z uwagi na brak dostępu do dokumentacji projektowej obiektu ocena stanu 

technicznego opiera się wyłącznie na wizji lokalnej (wewnątrz obiektu) i obserwacji 

elementów na tarasie (na zewnątrz) i ma charakter wstępny. Na podstawie wizji w trakcie 

realizacji prac nie stwierdzono poważnych uszkodzeń w obrębie konstrukcji. Stan techniczny 

ścian i stropu jest zadowalający. Jedynie w części wspólnej, na ścianie wschodniej 

stwierdzono pionową rysę (Fot. 9) o rozwartości ok. 0,5 mm. Nie stwierdzono innych 

widocznych uszkodzeń, na tym etapie przy braku informacji o przemieszczeniach trudno 

wskazać na przyczynę i charakter powstałej rysy. 

  
Fot. 9. Widoczna pionowa rysa nad grzejnikiem, na ścianie wschodniej wewnątrz toalety. 
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Dodatkowo nad wejściem (przejście w ścianie zewnętrznej Zamku) do toalet widoczne 

były ślady zawilgoceń (Fot. 10). Jest to zgodne z informacją uzyskaną na miejscu o 

rejestrowanych przeciekach na styku dobudowanej konstrukcji. Przyczyna to 

prawdopodobnie nieciągłość w izolacji lub wadliwie działające odwodnienie wód opadowych 

z tarasu. Na kolejnych fotografiach (Fot. 11÷17) udokumentowano stan tarasu nad 

konstrukcją toalet. 

 
Fot. 10. Widoczne ślady po zaciekach nad wejściem do obiektu toalet. 

 
Fot. 11. Widok w kierunku pólnocnym na taras wschdoni nad toaletą, maj 2020 r.. 
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Fot. 12. Widok w kierunku południowym na taras wschdoni nad toaletą w trakcie prowadzenia badań – 
widoczny wyraźny uskok biegnący z poprzek tarasu wskazujący zasięg konstrukcji toalet, maj 2020 r.. 

 

 
Fot. 13. Widok na wschodnią ścianę Zamku – widoczna ciagła pozioma rysy na całej długości 

przylegającej w tym miejscu toalety, sierpień 2020 r.. 



„Opinia techniczna w zakresie weryfikacji założeń projektowych dotyczących kompleksowego…”    01047/19/Z00 NZK 

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB  Strona 34 z 49 

 
Fot. 14. Widok na południowo-wschodni narożnik ściany Zamku – widoczna w zbliżeniu ciagła 

pozioma rysa to efekt odspojenia odtworzonej po wykonaniu obiektu toalety wyprawy tynkarskiej, 
sierpień 2020 r.. 

Oględziny na zewnątrz wykazały, że stan posadzki tarasu w tym miejscu jest zły i 

wymaga działań naprawczych. Szczeliny pomiędzy płytami mają liczne ubytki, niektóre płyty 

są poluzowane, a w połączeniach występuje roślinność (Fot. 15). W powierzchni tarasu 

wyraźnie widoczna jest granica wykonanej konstrukcją. Płyty w obrębie zasypki wykopu są 

zapadnięte. W rejonie studzienki zbiorczej widoczne jest zapadnięte podłoże, wskazując na 

możliwość wymywania gruntu w tym miejscu (Fot. 16).   

 
Fot. 15. Widoczny stan posadzki tarasu nad obiektem toalety - zagłębienie w stronę ściany jest 
elementem ukierunkowania spływu wód opadowych do studzienki zbiorczej, sierpień 2020 r.. 
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Fot. 16. Odsłonięta część w rejonie ściany Zamku z widocznym zapadniętym podlożem przy 

studzience zbiorczej, maj 2020 r.. 

 
Fot. 17. Widoczna deformacja (osiadanie) płyt posadzki w pobliżu muru oporowego tarasu 
wschodniego, w miejscu styku zasypki po wykopie i konstrukcji obiektu toalety, maj 2020 r.. 

9.3 Ocena geotechnicznych warunków posadowienia 

Na podstawie wykonanych badań należy wskazać, że w bezpośrednim profilu poniżej 

poziomu posadowienia stwierdzono występowanie gruntów nasypowych. Schemat budowy 

geologicznej w tym rejonie pokazano na przekroju nr XIII w zał. 2. Nasypy widoczne na 

zdjęciu z etapu realizacji wykopu (Fot. 18) to mieszanina gruzu ceglanego i materiału 
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rodzimego (piaski, piaski gliniaste, humus) w zmiennym stanie zagęszczenia i zawilgocenia, 

o miąższości dochodzącej do ok. 8 m p.p.t..  

 
Fot. 18. Widok wykopu z etapu realizacji (2014 r.) obiektu toalety – widoczne nasypy gruzowe w dnie i 

pozostałości konstrukcji ceglanych [17]. 

Zakładając posadowienie obiektu toalet zbliżone do posadowienia przylegającej 

wentylatornii to jest to poziom na rzędnej 13-12 m n.p.m [4]. Na tej głębokości pod nasypami 

występują piaski gliniaste i gliny (warstwa IIIb) w stanie twardoplastycznym do półzwartego. 

Głębiej pod glinami (poniżej poziomu skłonu skarpy) możliwe jest występowanie warstwy 

piasków drobnych zaglinionych (otwór 14ITB). Podczas wykonywania badań w zakresie 

prowadzonego rozpoznania nie stwierdzono występowania obecności wody gruntowej w 

postaci sączeń czy zwierciadła stałego. Na tej podstawie można uznać, że posadowienie 

analizowanego obiektu jest na gruntach nośnych. Jedyne niekorzystne oddziaływania 

wpływające na pogorszenie geotechnicznych warunków posadowienia mogą wynikać ze 

stateczności skarpy oraz z obecnego stanu tarasu w zakresie nieuporządkowanego lub 

wadliwie działającego system odprowadzania wód opadowych.  

Wykonane sondowania dynamiczne wykonano max. do głębokości ok. 8 m p.p.t., tym 

samym objęły one cały nasyp. Z uwagi na poczynione obserwacje (szczeliny i zapadnięte 

płyty granitowe) sondowania zostały zlokalizowane wzdłuż północnej ściany obiektu toalety. 

Badania te wykazały wyraźne rozluźnienie podłoża pod płytami w przedziale głębokości 1÷4 

m p.p.t. z tym, że zakres występowania gruntów nasypowych w stanie luźnym do głębokości 

ok. 4 m dotyczył miejsc w rejonie studzienki zbiorczej, gdzie były widoczne szczeliny (2aDPL 

i 2bDPL). W pozostałych lokalizacjach nasyp był w stanie szacowanym na 

średniozagęszczony do zagęszczonego do głębokości ok. 4 m (zakres zasypki wykopu pod 
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obiekt toalety). Głębiej nasypy z uwagi na swoją dużą zmienność i niejednorodny charakter 

wykazywały zróżnicowanie w zakresie rejestrowanej ilości uderzeń (od 3 do ponad 40 

uderzeń). W przebiegu sondowań można też wskazać miejsca lokalnych pustek (np. w 

gruzie ceglanym). Badania te potwierdziły charakter i genezę osadów w tej lokalizacji.   

Taras w tym miejscu poprzez długoletnią eksploatację oraz prowadzone prace 

budowalne u podnóża skarpy wykazuje postępujące odkształcenia opisane w materiałach 

archiwalnych [1][4][6][7]. Taras z uwagi na posadowienie bezpośrednie i częściowe 

podpiwniczenie jest konstrukcją wrażliwą na efekty podcięcia skarpy. Efekty te są widoczne 

na elewacji muru, widoczne jest przechylenie całego muru w kierunku wschodnim, 

obserwowane są też uszkodzenia w pomieszczenia piwnicznych [17]. 

Widoczne obecnie na powierzchni tarasu obniżenie posadzki w obrębie obiektu toalety, 

liczne szczeliny i zapadnięty grunt w rejonie studzienki wskazuje raczej nam efekty 

nieprawidłowo działającego odwodnienia tarasu. Ma to również swoje potwierdzenie w 

wynikach sondowań oraz obserwowanych zawilgoceniach i przeciekach wewnątrz 

analizowanych pomieszczeń. Nie można wykluczyć dodatkowych efektów powiązanych z 

ruchami masowymi skarpy na tym odcinku, ale wymaga to prowadzenia bieżących pomiarów 

przemieszczeń na konstrukcji obiektu toalet. 

Przewidziana modernizacja i planowane działania w zakresie poprawy stateczności 

skarpy oraz rewitalizacja konstrukcji tarasu powinny korzystnie wpłynąć na poprawę sytuacji.  

10  Analiza poprawności przyjętych rozwiązań projektowych 

Na podstawie analizy udostępnionych, dotychczas wykonanych opracowań w zakresie 

warunków gruntowo-wodnych i charakterystyki geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów i elementów konstrukcji w obrębie Zamku, ze szczególnym uwzględnieniem 

sytuacji tarasu i skarpy, opracowano dokumentację w zakresie kompleksowej modernizacji i 

przebudowy otoczenia Zamku [8], [17]. Stwierdzona obecność tuneli w podłożu 

przewidzianych do modernizacji tarasów i skarp północnej i wschodniej wymaga aktualizacji 

w/w dokumentacji projektowej. Optymalizacja rozwiązań w zakresie wykonawstwa powinna 

dodatkowo uwzględniać konieczność wykonania odpowiednich zabezpieczeń tarasu i 

wzmocnień w podłożu skarpy z uwagi na stwierdzone strefy gruntu wokół podziemnych 

korytarzy, gdzie występują liczne pustki i rozluźnienia. Badania geofizyczne na samej skarpie 

wskazują również na miąższe warstwy nasypów ceglanych w stanie rozluźnionym. Stwarza 

to realne zagrożenie dla prowadzenia prac w zakresie wzmocnienia podłoża w związku z 

planowaną inwestycją: Kompleksowego zagospodarowania i modernizacji Tarasów Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie. 
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10.1 Krótki opis zakresu prac 

W zakresie przewidzianych modernizacją prac, to zgodnie z dokumentacją projektową 

[8] dla tarasu wschodniego (sekcja B), niezbędna jest rozbiórka istniejących elementów 

konstrukcyjnych (z uwagi na zły stan techniczny murów) i zastąpienie ich nowymi, 

dopasowanymi do założeń projektowych. Prace te należy poprzedzić wykonaniem 

zabezpieczenia skarpy przed osuwaniem i następnie przeprowadzić rozbiórkę płyt 

tarasowych. W udostępnionej dokumentacji nie wskazano metody zabezpieczenia skarpy, co 

przy zakładanym w kolejnym etapie usunięciu gruntu nienośnego (nasypy), do poziomu 

około 5,0 m oraz przeprowadzeniu rozbiórki drugiego muru, jest elementem kluczowym dla 

bezpiecznej realizacji tego zamierzenia. Przewidziana odbudowa tarasu w formie tarcz 

żelbetowych poprowadzonych prostopadłe do murów elewacyjnych Zamku z realizacją 

posadowienia bezpośrednio na gruncie nośnym (na stopach fundamentowych), jest 

rozwiązaniem poprawnym. Jednak z uwagi na bardzo zmienne warunki w podłożu (miąższe 

warstwy nasypów różnowiekowych i liczne pozostałości tj. stare fundamenty oficyn) może to 

być bardzo utrudnione na etapie wykonawczym, nawet przy założeniu realizacji 

fundamentów tarasu w wykopach wąsko przestrzennych, komorowych.  

W zakresie przewidzianych robót dotyczących przebudowy tarasu północnego (sekcja 

C), również niezbędna jest rozbiórka istniejących elementów, znajdujących się w złym stanie 

technicznym tj. mury oraz schody. Dodatkowo nowo projektowane uwarunkowania 

funkcjonalno-użytkowe pociągają za sobą konieczność usunięcia części roślinności 

porastającej skarpę. Planowane prace przy nowym zagospodarowaniu skarpy północnej 

przewidują budowę ciągów pieszych oraz kwater zieleni niskiej, wzmacnianych murami 

oporowymi. W tym przypadku dokumentacja projektowa [8] zakłada zmianę ukształtowanie 

skarpy, na której wykonane zostaną ciągi piesze w postaci alej z nawierzchnią mineralną i 

schodami żelbetowymi z okładziną kamienną. Poza zmianą nachylenia skarpy innym 

elementem poprawiającym stateczność skarpy będzie wykonanie wzmocnienia część 

nasypów ziemnych poprzez realizację nowych murków oporowych na kilku poziomach. 

10.1 Aktualne uwarunkowania dotyczące prowadzenia prac na 

tarasach i skarpie 

Przeprowadzone aktualnie badania w zakresie rozpoznania warunków gruntowo-

wodnych w obrębie skarp i tarasów (północny i wschodni) Zamku oraz odkrycie podziemnych 

konstrukcji w podłożu wzgórza zamkowego warunkują zakres prowadzenia prac związanych 

z planowaną modernizacją. Badania weryfikujące przekroje geotechniczne przez skarpę oraz 

prowadzone równolegle prace o charakterze rozpoznawczo-poszukiwawczym wskazały na 

nowe zagrożenia warunkujące bezpieczeństwo prowadzenia dalszych prac naprawczych. 

W przypadku odkrytych tuneli, jak wykazały przeprowadzone analizy numeryczne 

sama ich obecność nie wpływa na stateczność ogólną skarpy północnej (z uwagi na 
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głębokość ich występowania). Niemniej z uwagi na charakter konstrukcji podziemnych 

schronów (obudowa tymczasowa z cegieł oraz naruszenie gruntu wokół na etapie realizacji) 

oraz uwarunkowania związane z ich stanem (nieszczelności obudowy żelbetowej, w 

miejscach nieukończonych oraz zapadliska na przodku) tunele stanowią miejsce 

uprzywilejowanego przepływu wód gruntowych. Zjawisko to może prowadzić do powstania 

lokalnych pustek i kawern erozyjnych wzdłuż konstrukcji tuneli, co ma potwierdzenie w 

miejscach ich nawiercenia (Fot. 19-22). Nie można również wykluczyć ryzyka powstania 

lokalnych zapadlisk w sąsiedztwie przebiegu tras tuneli wraz z ich postępującą degradacją. 

 

Fot. 19. Inspekcja otworu 9 ITB – widoczna pustka na ok. 1 m przed stropem tunelu oraz fragmenty 
obudowy tymczasowej z cegieł (strzałka) za [22]. 

 

Fot. 20. Inspekcja otworu 11ITB – widoczna pustka nad stropem tunelu, fragmenty ceglanej obudowy 
oraz przewiercony żelbetowy strop tunelu za [22]. 
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Fot.21. Inspekcja przez otwór 21ITB – widoczne pozostałości obudowy z cegieł z odspojonym 
gruntem, nad stropem tunelu za [23].  

 

Fot. 22. Inspekcja przez otwór 11 ITB – widoczna ściana północna na górze tunelu w miejscu, 
przerwania prac – pozostawione zbrojenie niezabetonowanego wspornika przystropowego oraz 

niezabezpieczone szczeliny pomiędzy płytami z widocznymi luźnymi cegłami obudowy tymczasowej 
za [22].  

Kolejnym zagrożeniem jest możliwość kolizji i utrudnienia w realizacji wzmocnienia 

podłoża pod tarasami z uwagi na występowania niezinwentaryzowanych pozostałości 

starych fundamentów lub innych artefaktów związanych z historią miejsca. Wykonane 

badania geofizyczne oraz liczne utrudnienia w badaniach geotechnicznych (przewiercane 

mury) wskazują na obecność tego rodzaju struktur. Dotyczy to głównie tarasu wschodniego, 

co wynika z zasięgu nieistniejących już kamienic od strony ul. Panieńskiej (Rys. 16), ale 
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pozostałości murów ceglanych były też stwierdzane podczas badań na tarasie północnym 

(Rys. 17) oraz otwory 13a,b,c,ITB [22]. 

 
Rys.16. Profil elektrooporowy (ERT_2) wzdłuż tarasu północnego, przy Zamku, ze wskazanymi 

anomaliami pochodzącymi od artefaktów (np. ceglane fundamenty) za [22]. 

 

Rys. 17. Profilu elektrooporowy (ERT_32) wzdłuż tarasu wschodniego - wyraźna struktura ceglanych 
fundamentów (obszar czerwony). 

Badania geofizyczne oraz geotechniczne (w tym odkrywki u podnóża skarpy północnej) 

pozwoliły na uściślenie zasięgu i charakteru nasypów budujących ten odcinek skarpy. Na 

skłonie skarpy dominują powojenne nasypy gruzowo-ziemne, usypane w formie 

naprzemianległych warstw ułożonych konsekwentnie do nachylenia skarpy, miąższości tych 

nasypów sięga miejscami 5÷6 m w części północnej i 7÷8 m w części wschodniej (z uwagi na 

pozostałości starej zabudowy). Jak wykazały obliczenia to właśnie w obrębie nasypów 

należy spodziewać się potencjalnych powierzchni poślizgu o charakterze formy utraty 

stateczności lokalnej. Profile geofizyczne potwierdziły znaczny udział tych utworów w obrębie 

skłonu skarpy (Rys. 18), co waliduje dotychczasowe ustalenia w tym zakresie np. [2].   

 

Rys. 18. Przykładowy profil elektrooporowy przez skarpę północną (profil ERT_6 w rejonie schodów), 
kolor czerwony wskazuje zakres występowania nasypów gruzowych, być może w miejscu zasypanego 

wejścia do tuneli, za [22]. 
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Wykonane odkrywki oraz sondowania na skarpie ujawniły niestabilny charakter i formę 

występowania nasypów gruzowych. Nasypy te były dosypywane do pierwotnej powierzchni 

skarpy warstwowo tworząc naprzemianległe warstwy grubookruchowego gruzu ceglanego i 

nasypów ziemnych (humusowych) o nachyleniu zgodnym z obecnym nachyleniem skarpy 

Fot. 23). Oznacza to że grunty te (zwłaszcza gruz ceglany) są zdeponowane pod kątem 

zbliżonym do naturalnego kąta zsypu (kąta tarcia wewnętrznego), czyli parametru 

warunkującego stateczność skarpy zbudowanej z takiego materiału. Elementem 

wpływającym dotychczas na poprawę tego stanu jest widoczny na zdjęciach system 

korzeniowy związany z roślinnością porastającą skarpę. Jednocześnie w odkrywkach 

widoczne były rozwarstwienia nasypów (Fot. 24) oraz pustki rejestrowane podczas 

sondowań. 

      

Fot. 23. Odkrywki w rejonie schodów u podnóża skarpy północnej (profil ERT 6 [22]) – widoczne 
naprzemianległe warstwy luźnego gruz ceglanego i warstwy nasypów humusowych, z lewej widok z 

góry, z prawej widoczne przewarstwienia o nachyleniu konsekwentnym ze skłonem skarpy. 

Jest to efekt związany z destrukcją (kruszenie, lasowanie się cegieł) i samoistnym 

dogęszczaniem gruzu ceglanego, który odspaja się w wielu miejscach od górnych warstw 

nasypów ziemnych i współczesnej pokrywy glebowej, utrzymywanej przez systemy 

korzeniowe roślinności na skarpie. Jest to tylko chwilowy stan, który jak wykazały obliczenia i 

obserwacje jest stanem równowagi chwiejnej. Większość wysokiego drzewostanu jest 

utrzymywana przez korzenie zlokalizowane w górnej (przypowierzchniowej) strefie nasypów, 

niepowiązanej z podłożem skarpy, co stwarza realne zagrożenie. Wysokie ponad (60-letnie) 

drzewa na skarpie z uwagi na swój ciężar i potencjalne dodatkowe obciążenia (np. wiatrem 

lub/i śniegiem) mogą ulec zniszczeniu, powodując jednocześnie obsuwanie się dużych 
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fragmentów skarpy na skutek oderwania się wraz systemem korzeniowym 

przypowierzchniowych warstwą nasypu. 

 

Fot. 24. Odkrywka przy schodach u podnóża skarpy północnej (profil ERT 4 [22]) – widoczne nasypy 
gruzowe w stanie luźnym, odspojone (pustka ok. 0,3-0,5 m) od przypowierzchniowej warstwy glebowej 

utrzymywanej przez korzenie. 

Jakiekolwiek działania związane z modernizacją lub dalszym użytkowaniem skarpy 

wymagają obecnego usunięcia drzewostanu, z uwagi na bezpieczeństwo prowadzenia prac 

na tym obszarze. Pozostawienie skarpy w obecnym stanie z roślinnością w formie 

niekomponowanej stwarza realne zagrożenie dla obiektów na wzgórzu zamkowym oraz 

ruchu ulicznego i pieszego u podnóża skarpy. 

10.2 Odniesienie do proponowanych sposobów zabezpieczenia 

 W kontekście przeprowadzonych analiz numerycznych oraz generalnej oceny 

uwarunkowań geotechnicznych na skarpach tarasów otaczających Zamek od strony 

północnej i wschodniej, można ocenić potencjalną skuteczność proponowanych sposobów 

zabezpieczenia tarasów oraz związanych z nimi zagrożeń. Przedstawione w 

dotychczasowych dokumentacjach rozwiązania obejmowały zmianę geometrii skarp (od 

strony północnej) oraz możliwe zabezpieczenie samej konstrukcji tarasów kotwioną palisadą 

lub podbiciem z mikropali. 

• Zmiana geometrii skarp 

Biorąc pod uwagę, że głównym czynnikiem wpływającym na występowanie zagrożenia 

stateczności skarp tarasów są relatywnie niskie i zmienne parametry wytrzymałościowe 

gruntów złożonych z nasypów niekontrolowanych, przy relatywnie stromym nachyleniu 

istniejących skarp, zmniejszenie kąta ich nachylenia stanowi najprostsze i najefektywniejsze 
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rozwiązanie. Pozwala to na jednoczesne zabezpieczenie tarasów, jak i stateczności samej 

skarpy. Jednakże, implementacja tego rozwiązania wiąże się z zajęciem dodatkowego 

terenu u podnóża skarpy. Grunty tworzące rodzaj przypory ziemnej muszą być 

wbudowywane w sposób kontrolowany, z materiału zagęszczalnego. Kluczowe jest też 

rozwiązanie właściwego połączenia z istniejącym podłożem skarpy. Konieczna może być 

częściowa wymiana gruntu i schodkowanie powierzchni na kontakcie obu części lub 

dodatkowe powiązanie np. poprzez gwoździowanie, zastosowanie strukturalnych siatek 

wzmacniających czy konstrukcji z gruntu zbrojonego. 

• Palisada kotwiona 

Zastosowanie palisady kotwionej w teorii stanowi poprawne rozwiązanie dla 

zabezpieczenia samej konstrukcji tarasów. Nie ma ono jednak wpływu na zabezpieczenie 

stateczności skarp poniżej. Rozwiązanie to jednak nie jest zalecane z uwagi na zagrożenia 

związane z samym procesem jego realizacji w opisanych uwarunkowaniach. Wykonanie 

palisady przy górnej krawędzi skarpy wiązałoby się z koniecznością wjazdu ciężkiej 

palownicy (w zależności od typu o masie ok. 40-70T). Z tego względu, na skarpie już 

obecnie pozostającej w stanie równowagi granicznej i wykazującej ruchy osuwiskowe, sam 

proces realizacji mógłby spowodować znaczne zagrożenie. Dodatkowo, realizacja kotew 

gruntowych wymagałaby wprowadzenia ich buław (części kotwy przekazującej obciążenie w 

ośrodku gruntowym) w warstwy nośne podłoża poniżej fundamentów Zamku. Jest to 

działanie niebezpieczne nie tylko z uwagi na możliwość występowania 

niezinwentaryzowanych tuneli w tym obszarze, ale również z uwagi na potencjalne 

wywołanie odkształceń poziomych gruntu pod fundamentami Zamku, co mogłoby skutkować 

uszkodzeniem jego konstrukcji. O ile takie rozwiązanie pod budowlami o nowoczesnej 

żelbetowej konstrukcji jest dopuszczalne, w przypadku zabytkowych konstrukcji murowanych 

należy takich rozwiązań unikać. 

 
Rys. 16. Propozycja zabezpieczenia tarasów z zastosowaniem palisady kotwionej wg [13]. 
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• Mikropale 

Również zastosowanie podbicia za pomocą mikropali można uznać za rozwiązanie 

pozwalające na zabezpieczenie samej konstrukcji tarasów. Podobnie, nie będzie miało ono 

jednak wpływu na poprawę warunków stateczności samej skarpy. Z tego względu jest to 

rozwiązanie połowiczne, gdyż w przypadku wystąpienia osuwiska na skarpie, sięgającego 

poniżej konstrukcji tarasów, choć przy prawidłowym zaprojektowaniu same tarasy mogą 

zostać „podwieszone” na mikropalach (zachowanie warunków nośności konstrukcji), 

znacznie obniży to walory estetyczne tarasów (niezachowanie warunków użytkowalności). 

Ten sposób zabezpieczenia pozwala jedynie na redukcję ewentualnych konsekwencji utraty 

stateczności skarp, nie samego ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia. Ponadto, realizacja 

mikropali przez grunty nasypowe o znacznej miąższości, z dużym udziałem gruzu (w tym np. 

starych fundamentów), będzie problematyczna od strony wykonawczej. Potencjalni 

wykonawcy takiego wzmocnienia uwzględnią tego typu zagrożenia przy wycenie realizacji. 

W efekcie, zastosowanie kosztownego posadowienia, w przypadku braku zabezpieczenia 

samej skarpy, może nie przynieść w pełni oczekiwanych efektów. 

 
Rys. 17. Propozycja zabezpieczenia tarasów z zastosowaniem mikropali wg [13]. 

W przypadku tarasu wschodniego z uwagi na brak dostępu do terenu u podnóża 

skarpy zaleca się wykonanie nowego posadowienia odizolowanego od wpływu samej skarpy.  

Możliwe jest kilka rozwiązań np. posadowienie pośrednie na palach (mikropalach) lub 

studniach, wzmocnienie gruntu za pomocą iniekcji, itp. Korzystne byłoby w tym przypadku 

wzmocnienie samej skarpy poprzez dodatkowe iniekcję lub wspólne (w uzgodnieniu 

właścicielami działek granicznych) wykonanie ciągłej i jednolitej konstrukcji oporowej u 

podnóża skarpy. Jako dodatek dla posadowienia konstrukcji tarasów na mikropalach, w celu 

zabezpieczenia stateczności lokalnej skarpy, można zastosować również gwoździowanie 
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z obudową podatną (np. siatki stalowe z obsiewem trawą). Takie rozwiązanie również będzie 

wymagało uzgodnień i współpracy z właścicielami działek w obrębie, których leży skarpa. 

W przypadku tarasu i skarpy północnej stateczność skarpy jest możliwa do uzyskania 

poprzez zmianę geometrii, uporządkowanie zieleni oraz zaprojektowanie skutecznych 

systemów odprowadzania wód opadowych. Z uwagi na odkrycie tuneli w tym rejonie 

wskazane jest również odpowiednie zabezpieczenie tych konstrukcji i strefy bezpośredniej 

wokół. Wymaga to przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji, oceny stanu technicznego oraz 

zabezpieczenia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności likwidacji pustek i rozluźnień 

wokół konstrukcji tuneli (np. poprzez iniekcję). Realizacja tarasu północnego może wymagać 

wzmocnienia podłoża lub posadowienia pośredniego konstrukcji z uwagi na występowanie 

nienośnych i ściśliwych gruntów nasypowych. Opisane działania dotyczą również narożnika 

północno-wschodniego, gdzie z uwagi na większy udział nasypów gruzowych oraz większe 

nachylenie niezbędne będzie wzmocnienie podłoża (np. mikropale) z jednoczesną zmianą 

geometrii (przypora ziemna lub mur oporowy). 

11 Wnioski i zalecenia 

1) Mając na uwadze charakter obiektu i jego lokalizację (obiekt zabytkowy o wielowiekowej 

historii osadnictwa) planując kolejne inwestycje należy każdorazowo weryfikować i 

aktualizować rozpoznanie podłoża dla danej lokalizacji. Zmienność warstw nasypowych i 

liczne przewarstwienia i nieciągłości w podłożu rodzimym wskazują na taką 

konieczność. Możliwa obecność artefaktów oraz niezinwentaryzowanych obiektów, 

instalacji wymaga dostosowania zakresu i formy (badania inwazyjne lub nieinwazyjne) 

badań geotechnicznych do danej lokalizacji (z uwagi na dostępność) i w nawiązaniu do 

konkretnego problemu. 

2) Od strony północno-zachodniej Zamku (przekrój A), w miejscu występowania skarp o 

relatywnie łagodnym nachyleniu, stwierdzono brak bezpośredniego zagrożenia 

stateczności skarp. Jednakże, wraz ze wzrostem nachylenia i wysokości skarpy 

północnej, idąc w kierunku wschodnim, spada wartość wyznaczonego współczynnika 

bezpieczeństwa. W obrębie części północnej oraz wschodniej skarpy, występuje 

zagrożenie jej stateczności, a wystąpienie zjawisk osuwiskowych jest bardzo 

prawdopodobne. 

3) Zasięg potencjalnych powierzchni poślizgu w zakresie prawdopodobnych form utraty 

stateczności jest ograniczony głównie do stref przypowierzchniowych skarpy i 

fragmentów tarasu. Nie stwierdzono zagrożenia dla konstrukcji Zamku z uwagi na 

stateczność skarp. Wynika to z jego relatywnie głębokiego poziomu posadowienia oraz 

lokalizacji fundamentów w obrębie gruntów rodzimych. Nie stwierdzono również 

istotnego wpływu występujących w podłożu tuneli na warunki stateczności skarp przy 
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tarasach. Główne zagrożenia z uwagi na stateczność skarp wynikają z występowania 

gruntów nasypowych o relatywnie niskich parametrach wytrzymałościowych, przy 

jednoczesnym znacznym nachyleniu skarp (lokalnie nawet ok. 45⁰).  

4) Analiza wariantu uwzględniającego projektowaną zmianę geometrii skarpy wykazała 

pozytywny wpływ złagodzenia nachylenia skarp i dobudowania nasypów budowlanych, 

które mogą pełnić rolę przypory gruntowej. Jednakże, realizacja takiej przebudowy 

wymaga podjęcia pewnych działań przygotowawczych w obrębie istniejącej części 

nasypów niebudowlanych. Dotyczy to przede wszystkim wypełnienia zaobserwowanych 

pustek występujących w obrębie istniejących nasypów skarpy oraz zapewnienie 

połączenia istniejącej i dobudowywanej części nasypów, np. przez schodkowanie 

powierzchni na kontakcie obu części lub gwoździowanie. 

5) Stwierdzone obiekty podziemne (tunele) w podłożu wzgórza zamkowego z uwagi na 

charakter konstrukcji (obudowa tymczasowa z cegieł, naruszenie gruntu wokół) oraz 

uwarunkowania związane z ich realizacją (liczne nieszczelności szczególnie na 

nieukończonych fragmentach, zapadliska na przodku) stanowią miejsce 

uprzywilejowanego przepływu wód gruntowych. Zjawisko to może prowadzić do 

powstania lokalnych pustek i kawern erozyjnych wzdłuż konstrukcji tuneli. 

6) Odkrycie to musi być uwzględnione w zakresie przewidzianej modernizacji (zwłaszcza w 

zakresie rozwiązań posadowienia i wzmocnienia podłoża tarasów i skarpy tym bardziej, 

że w toku dalszych ustaleń wskazano na kontynuację jednego z korytarzy w kierunku 

wschodnim – co ma też swoje potwierdzenie w wykonanych badaniach geofizycznych 

wykonanych na skarpie. Analiza zarysu stref anomalnych wg [22] wskazuje 

najprawdopodobniej na istnienie wejść do podziemnego schronu u podnóża skarpy 

(Rys. 18). 

7) Z uwagi na zaistniałą katastrofę i ograniczone możliwości pełnego rozpoznania 

warunków w obrębie całego wzgórza zamkowego i samej konstrukcji Zamku, zaleca się 

prowadzenie stałego monitoringu geodezyjno-geotechnicznego na obiekcie i w 

bezpośredniej strefie przyległej, co może wymagać rozszerzenia obecnej bazy 

pomiarowej o kolejne punkty pomiarowe (repery osiadań, rysomierze, piezometry, 

inklinometry na skarpie). W tym celu niezbędne jest opracowanie zaktualizowanego 

projektu monitorowania na obszarze wzgórza zamkowego. Opracowanie to należy 

przedstawić do opinii Autorom niniejszego opracowania. 
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Rys. 18. Zarys potwierdzonej i prawdopodobnej obecności tuneli podziemnych w rejonie 

tarasu i skarpy, na podstawie dotychczasowych badań [22][23]. 

8) Znacząca antropogeniczna ingerencja w zamkowe wzgórze związane z budową tuneli i 

być może schronu negatywnie oddziaływa na konstrukcję Zamku i przyległych obiektów. 

Przyczyny katastrofy i utraty stateczności słupa zostały praktycznie ustalone, ale istnieje 

konieczność zweryfikowania położenia pozostałych tuneli i ich zabezpieczenie w celu 

ochrony wyżej posadowionych obiektów.  

9) Obecność tuneli w strefie przyskarpowej wydaje się oczywista, choć nie została do 

końca zinwentaryzowana i trudno jest ustalić bezpośredni wpływ na skarpę. Wejścia były 

na pewno, ale zostały zamaskowane i zabezpieczone bez pozostawienia informacji. W 

obliczeniach stateczności ogólnej skarpy ich istnienie nie powoduje negatywnego 

wpływu na wyniki (charakter lokalny).  

10) Stateczność skarpy należy traktować, co najmniej w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt 

obejmuje obliczenia dotyczące skarpy, jako całości z uwzględnieniem wielu warstw 

geotechnicznych przy poszukiwaniu najbardziej prawdopodobnej powierzchni poślizgu. 

Drugi aspekt dotyczy stateczności przypowierzchniowej warstwy skłonu skarpy gdzie w 

grę wchodzą elementy nieweryfikowalne za pomocą parametrów geotechnicznych. 

Należą do nich wpływy systemów korzeniowych drzew i krzewów, a także wpływ warstw 

typu „sandwich” leżących konsekwentnie na starym zboczu, gdzie wzajemnie 

przewarstwione są strefy gruzu i gruntów małospoistych.  
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11) Z doświadczeń wiadomo, że tego rodzaju skarpy nie są trwale stateczne. Z pewnością 

pomaga w zachowaniu równowagi warstwy przypowierzchniowej staranna zieleń tj. 

obecność zielonej darni, po której spływa woda opadowa oraz krzewów o głębokim 

systemie korzeniowym. Drzewa zwłaszcza, jeśli mają płytki system korzeniowy i 

osiągają znaczną wysokość generalnie stanowią zagrożenie, które na dodatek jest słabo 

identyfikowalne i niezwiązane z przyczynami geotechnicznymi. 

12) Poza projektowanymi wzmocnieniami konstrukcyjnymi należy również zrewitalizować 

powierzchnię skłonu skarpy. Do tego celu konieczne będzie szczegółowe rozpoznanie 

przypowierzchniowej strefy skłonu skarpy i usunięcie najbardziej niestabilnej części pod 

ponowną zabudowę np. w technologii gruntu zbrojonego.  

13) Decyzje odnośnie wzmocnienia i zabezpieczenia skarp, a także budowy nowych 

obiektów można będzie podjąć po pełnym zinwentaryzowaniu podziemnych tuneli i 

określeniu ich przeznaczenia oraz stanu technicznego. 

14) Możliwości zabezpieczenia wzgórza zamkowego w sposób trwały bez ugody z 

sąsiadami jest ograniczona do działań o charakterze działań doraźnych. Skuteczna 

metoda mogłaby polegać na: 

• rozpoznaniu rzeczywistym położenia tuneli i podjęciu decyzji o ich dalszym 

istnieniu lub wypełnieniu materiałem nośnym; 

• w przypadku zachowania tuneli w celu np. udostępnienia, jest możliwe 

przeprowadzenie iniekcji pustych przestrzeni za obudową, co znacznie wzmocni 

masyw i będzie chronić tunele w przyszłości, 

• następnie można będzie zainiektować inne istotne części górotworu wzmacniając 

go tak, aby możliwe osuwiska skarp nawet jeśli powstaną nie zagrożą obiektom 

naziemnym Zamku i otoczenia, 

• konieczna będzie również analiza infrastruktury podziemnej wodno-kanalizacyjnej, 

• płyta tarasu będzie mogła być wtedy posadowiona bezpośrednio lub na 

mikropalach. 


