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KONCEPCJE PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ
W REJONIE STAREGO MIASTA BYSTRZYCY KàODZKIEJ

1. Wprowadzenie
W drugiej poáowie 1999 r., na terenie porozbiórkowym po byáym wiĊzieniu i w rejonie
ul. Kupieckiej w Bystrzycy Káodzkiej, zaczĊáy ujawniaü siĊ coraz czĊĞciej zapadliska, które
jednoznacznie Ğwiadczyáy o istnieniu w podáoĪu nieznanych dotychczas wyrobisk podziemnych. Jeszcze tego samego roku w miejscu powstaáego duĪego zapadliska zgáĊbiono pierwszy szybik, w którym na gáĊbokoĞci 6,0 m natraﬁono na nieznane dotychczas duĪe sklepione
komory, stanowiące podziemną czeĞü wyburzonego wiĊzienia. Ekspertyzy w tej sprawie
opracowaá Zespóá Naukowy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a zlecone prace
badawczo-poszukiwawcze i udostĊpniające wykonaáo specjalistyczne PrzedsiĊbiorstwo Robót Rewaloryzacyjnych w Bystrzycy Káodzkiej.
Wedáug oceny Zespoáu Naukowego z AGH w rejonie tym mogáy wystĊpowaü dalsze ciągi komór i korytarzy podziemnych, a takĪe dwu lub trzykondygnacyjne podziemia. Wedáug
informacji zawartych w materiaáach archiwalnych UrzĊdu Miasta i Gminy Bystrzyca Káodzka
oraz przekazów ustnych mieszkaĔców miasta, istnieje duĪe prawdopodobieĔstwo, Īe áączna
dáugoĞü poáączonego systemu podziemnych komór i korytarzy wynosi ok. 1 km.
W roku 2000, na podstawie odkrytej sieci zagruzowanych wyrobisk podziemnych, zainicjowano poáączenie tych wyrobisk w Podziemną TrasĊ Turystyczną pod Dzielnicą Staromiejską Bystrzycy Káodzkiej. W ramach otwartej w 2002 r. trasy turystycznej udostĊpniono
350,0 m2 powierzchni wystawienniczej w komorach o wysokoĞci do 6,0 m (rys. 1). Wedáug
pomysáodawców udostĊpniony do zwiedzania niewielki odcinek Podziemnej Trasy Turystycznej mógá stanowiü w przyszáoĞci jedną z najwiĊkszych atrakcji miasta, a jego piwnice,
lochy i czĊĞü nadziemną moĪna by byáo wykorzystaü na atrakcyjne lokale.
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Rys. 1. Fragment nieczynnej Podziemnej Trasy Turystycznej
w Bystrzycy Káodzkiej

Niestety Trasa czynna byáa tylko przez okres ok. 2 miesiĊcy, jednak wraz z opracowaniem przez wáadze miasta Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bystrzyca Káodzka
2007–2013 [1] temat powstania i dalszego rozwoju Podziemnej Trasy Turystycznej staá siĊ
ponownie aktualny.
W roku 2009 wznowiono wspóápracĊ miĊdzy UrzĊdem Miasta i Gminy Bystrzyca
Káodzka i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Wspóápraca ta miaáa dotyczyü wsparcia merytorycznego przy realizacji zadaĔ związanych z procesami rewaloryzacji i rewitalizacji podziemnych obiektów w Bystrzycy Káodzkiej. Stąd, w dniach od 6 do 17 lipca 2009
roku, autorzy tej pracy wraz z grupą studentów Wydziaáu Górnictwa i GeoinĪynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wykonali prace badawczo-rozpoznawcze obiektów
podziemnych znajdujących siĊ wzdáuĪ Murów Miejskich w Bystrzycy Káodzkiej [4]. Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliáa oceniü aktualny stan techniczny badanych obiektów
oraz umoĪliwiáa opracowanie koncepcji dalszego rozwoju Podziemnej Trasy Turystycznej
w Bystrzycy Káodzkiej.

2. Dotychczasowe koncepcje
Podziemnej Trasy Turystycznej w Bystrzycy Káodzkiej
W 2001 r. w celu urealnienia sprawy powstania i dalszego rozwoju Podziemnej Trasy
Turystycznej w Bystrzycy Káodzkiej opracowano dwie koncepcje dotyczące jej ksztaátu i zasiĊgu. Opracowanie to zostaáo przygotowane przez Zakáad Usáug Inwestorskich „Rewaloryzacja” Sp. z o.o. w Káodzku [3].
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Pierwszy wariant „A” (rys. 2) zakáadaá wejĞcie w obrĊbie dawnego wiĊzienia przez
nowowybudowany pawilon. Dalszy przebieg Trasy — udostĊpnionymi wyrobiskami w kierunku podziemnej trzykondygnacyjnej czĊĞci piwnic pod budynkiem Wójtostwa. Wedáug
opisów mieszkaĔców, w latach po II wojnie Ğwiatowej istniaáo jeszcze takie przejĞcie. Niestety wraz z pojawieniem siĊ zapadliska, przejĞcie to zostaáo zagruzowane materiaáem porozbiórkowym z nadlegáej kamienicy. NastĊpnie prawdopodobnie naleĪaáoby wykonaü chodnik
podziemny áączący te wyrobiska z piwnicami pod pierzeją zachodnią Rynku z dojĞciem do
budynku przy pl. WolnoĞci 10 i ewentualnie szukaü dojĞcia wyrobiskami do Ratusza.

Rys. 2. Wariant „A” Podziemnej Trasy Turystycznej
w Bystrzycy Káodzkiej

Drugi wariant „B” (rys. 3) zakáadaá wejĞcie w obrĊbie dawnego wiĊzienia przez nowowybudowany obiekt kubaturowy o szerszym przeznaczeniu turystycznym. Dalszy przebieg Trasy
— udostĊpnionymi wyrobiskami w kierunku ul. Kupieckiej istniejącym przejĞciem pod jezdnią,
piwnicami budynków ul. Kupieckiej i pierzeją wschodnią Rynku do budynku pl. WolnoĞci 22
lub pl. WolnoĞci 17. Wedáug stwierdzeĔ mieszkaĔców — istniaáo stare przejĞcie z dawnego
wiĊzienia do budynku dawnego Sądu przy pl. WolnoĞci 22. WyjĞcie z Trasy zaplanowano w budynku przy pl. WolnoĞci 17, lub ewentualnie wczeĞniejsze dojĞcie wyrobiskami do Ratusza.
Wszystkie roboty likwidacyjne w tym rejonie zalecano ograniczyü do niezbĊdnych, aby nie utrudniü przyszáoĞciowego poáączenia istniejących wyrobisk w ciągu Trasy.
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Rys. 3. Wariant „B” Podziemnej Trasy Turystycznej
w Bystrzycy Káodzkiej

W pierwszej kolejnoĞci proponowano prowadziü roboty górniczo-budowlane udostĊpniające
w rejonie przyszáej Trasy Podziemnej ale zabezpieczające górotwór zgodnie z Metodą Z–S
[2]. Zalecano takĪe doprowadziü do Starówki dla celów grzewczych gaz ziemny, poniewaĪ
mogáa zaistnieü koniecznoĞü przeznaczenia czĊĞci komórek lokatorskich na TrasĊ Podziemną i z koniecznoĞci likwidacjĊ tych, które w chwili obecnej przeznaczone są na skáadowiska
opaáu dla lokatorów.

3. Uzupeánienie koncepcji rozwoju
Podziemnej Trasy Turystycznej
PrzyjĊte koncepcje dalszego rozwoju Podziemnej Trasy Turystycznej w Bystrzycy
Káodzkiej wydają siĊ byü prawidáowe. NaleĪy podkreĞliü, iĪ na podstawie przeprowadzonych prac badawczo-rozpoznawczych stwierdzono bardzo duĪą atrakcyjnoĞü turystycznopoznawczą zinwentaryzowanych obiektów podziemnych [4]. Obiekty te cechują siĊ zróĪnicowanym stanem technicznym, ale takĪe ciekawą budową architektoniczną (interesujące
sklepienia i zwieĔczenia stropów, ciekawa konstrukcja wyrobisk, ciekawy ukáad lokalizacyjny poszczególnych wyrobisk — wyrobiska wielopoziomowe, moĪliwoĞü poáączenia w jeden ciąg pojedynczych wyrobisk itp.). Wydaje siĊ zatem zasadne podjĊcie dalszych prac
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związanych z moĪliwoĞcią modernizacji, zabezpieczenia i rozszerzenia Podziemnej Trasy
Turystycznej. OczywiĞcie zakres tych prac związany bĊdzie z przyjĊtą koncepcją dalszego
rozwoju Trasy.
Ze wzglĊdu na lokalizacjĊ i zakres przeprowadzonych prac badawczo-rozpoznawczych
wydaje siĊ zasadne rozwiniĊcie koncepcji wariantu „A” Trasy Podziemnej. OczywiĞcie, w przyszáoĞci nic nie stoi na przeszkodzie poáączeniu wariantu „A” i „B” w jedną caáoĞü, tak wiĊc obie
koncepcje moĪna rozbudowywaü i udostĊpniaü niezaleĪnie. Ze wzglĊdu na koniecznoĞü poniesienia znacznych kosztów podczas prowadzenia prac udostĊpniających moĪliwa jest rozbudowa
Podziemnej Trasy Turystycznej stopniowo. W pierwszym etapie rozpatrywanego wariantu uzupeániającego, zaleca siĊ udostĊpniü wyrobiska od byáego WiĊzienia w kierunku podziemnej trzykondygnacyjnej czĊĞci piwnic pod budynkiem Wójtostwa (rys. 4). Poáączenie to moĪna wykonaü poprzez wyrobiska znajdujące siĊ w budynkach przy ul. Siemiradzkiego 2, 4 i 6. Ciekawym
rozwiązaniem wydaje siĊ byü uwzglĊdnienie takĪe w ciągu Trasy stosunkowo duĪego obiektu
jakim jest Taras (rys. 5) wzdáuĪ murów obronnych. Stosunkowo niewielkim nakáadem ﬁnansowym moĪna go zagospodarowaü na duĪą salĊ ekspozycyjną. W tym celu naleĪaáoby wykonaü
przykrycie tego obiektu bazując na otworach znajdujących siĊ w murze zewnĊtrznym dawnego
WiĊzienia oraz dokonaü niezbĊdnym prac porządkowych. Wáączenie tego obiektu do Podziemnej Trasy Turystycznej moĪna dokonaü poprzez ukáad wyrobisk zaznaczonych na rysunku 4 lub
poprzez bezpoĞrednie poáączenie z obiektami podziemnymi dawnego WiĊzienia.

Rys. 4. Uzupeánienie wariantu „A” Podziemnej Trasy Turystycznej
w Bystrzycy Káodzkiej

Dodatkowo moĪna poáączyü istniejące wyrobiska w dawnym WiĊzieniu z wyrobiskami
znajdującymi siĊ w budynkach przy ul. Kupieckiej 4 i 7. Pozwoliáoby to zwiĊkszyü zakres
Podziemnej Trasy Turystycznej o kolejne wyrobiska, a wykonane prace stanowiáyby początek udostĊpniania wyrobisk wedáug wariantu „B” proponowanej Trasy.
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Rys. 5. Widok Tarasu w rejonie byáego WiĊzienia

Proponowany wariant Podziemnej Trasy Turystycznej obejmuje zatem wyrobiska znajdujące siĊ:
— w budynku dawnego WiĊzienia,
— w budynkach przy ul. Kupieckiej 4 i 7,
— chodniki áączące wyrobiska dawnego WiĊzienia z wyrobiskami przy ul. Siemiradzkiego,
— w budynku Tarasu wzdáuĪ murów obronnych,
— w budynkach przy ul. Siemiradzkiego 2, 4 i 6 (rys. 6),
— chodniki áączące wyrobiska miĊdzy budynkami przy ul. Siemiradzkiego i dawnego Wójtostwa,
— w budynku dawnego Wójtostwa (rys. 7).

Rys. 6. Widok na portal wejĞciowy — ul. Siemiradzkiego 2
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Opcjonalnie Podziemna Trasa Turystyczna moĪe koĔczyü siĊ zwiedzaniem Baszty
Wodnej znajdującej siĊ nieopodal budynku dawnego Wójtostwa.

Rys. 7. Widok ogólny jednej z piwnic w budynku dawnego Wójtostwa

W kolejnym etapie prac udostĊpniających w zaleĪnoĞci od przyjĊtej koncepcji rozwoju
Trasy naleĪy przeprowadziü prace badawczo-rozpoznawcze wyrobisk znajdujących siĊ w rejonie Placu WolnoĞci.

4. Program górniczych prac badawczo-poszukiwawczych
związanych z adaptacją podziemnych obiektów zabytkowych
Górnicze prace badawczo-poszukiwawcze powinny w pierwszym etapie objąü swoim
zakresem wyrobiska nierozpoznane (nieudostĊpnione przez mieszkaĔców) a znajdujące siĊ
w analizowanych obiektach budowlanych. Pozwoliáoby to precyzyjnie okreĞliü zakres dalszych prac udostĊpniających (dodatkowe wyrobiska udostĊpniające i chodniki áączące).
Podczas udostĊpniania naleĪy zwracaü uwagĊ na stan techniczny obudowy poszczególnych wyrobisk, a w uzasadnionych przypadkach naleĪy zastosowaü tymczasową obudowĊ
drewnianą typu podporowo-rozporowego.
NaleĪy dokonaü szczegóáowego rozeznania, czy dalsze prace udostĊpniające nie stworzą okreĞlonego zagroĪenia dla czĊĞci nadlegáej powierzchni (chodnik, jezdnia itp.). JeĪeli
tak — poszczególne odcinki naleĪy zamknąü dla ruchu pieszego i ewentualnie koáowego.
Wspólnie z uprawnioną do tego rodzaju prac osobą zbadaü, czy kontynuowane prace udostĊpniające w rejonach wystĊpowania wyrobisk pod Ğcianami budynków, fundamentami itp.,
nie zagraĪają statecznoĞci tych obiektów — jeĪeli tak, naleĪy uĞciĞliü technologiĊ wykonywania prac udostĊpniających, po uprzednim wykonaniu odpowiednich zabezpieczeĔ.
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W uzasadnionych przypadkach dla ustalenia sposobu posadowienia nowej obudowy
naleĪy zbadaü szerokoĞü fundamentów, sposób ich posadowienia i gáĊbokoĞü. W trakcie górniczych prac badawczo-poszukiwawczych naleĪy takĪe zbadaü przyczyny inﬁltracji wody do
udostĊpnionych wyrobisk.
W miejscach przewidywanych wyrobisk áączących i chodników udostĊpniających naleĪy wykonaü poziome wiercenia penetracyjne. W uzasadnionych przypadkach naleĪy takĪe zastosowaü wiercenia pionowe zarówno z poziomu powierzchni terenu jak i z poziomu
wyrobisk dla zbadania, czy poniĪej nie znajdują siĊ inne wyrobiska niĪszych kondygnacji.
W otworach tych moĪna dodatkowo wykonaü badania za pomocą kamery endoskopowej.
W celu wykrycia istniejących pustek, zagruzowanych wyrobisk itp. moĪna takĪe wykorzystaü badania geoﬁzyczne.

5. Podsumowanie i wnioski koĔcowe
Podziemna Trasa Turystyczna zgodnie z zaáoĪeniami pomysáodawców moĪe stanowiü
jedną z najwiĊkszych atrakcji turystycznych Bystrzycy Káodzkiej. Realizacja wybranej koncepcji wymaga jednak przeprowadzenia dalszych prac badawczo-rozpoznawczych w podziemiach i z poziomu terenu.
Proponowany wariant rozwoju Podziemnej Trasy Turystycznej uwzglĊdnia najbardziej
aktualny stan wiedzy na temat istniejących obiektów podziemnych oraz wpisuje w ciąg proponowanej Trasy wyrobiska juĪ do tego celu przygotowane — dawna Trasa Turystyczna.
NaleĪy zaznaczyü, iĪ ze wzglĊdu na skomplikowany stan wáasnoĞci poszczególnych obiektów dalszy rozwój Podziemnej Trasy Turystycznej wymaga powszechnej akceptacji lokalnej
spoáecznoĞci dzielnicy staromiejskiej Bystrzycy Káodzkiej.
Koncepcja utworzenia Podziemnej Trasy Turystycznej w Bystrzycy Káodzkiej wpisuje siĊ
w zaáoĪenia polityki wáadz miasta dotyczącej aktywizacji i rozwoju dzielnicy staromiejskiej.
Stworzenie i dalszy rozwój Podziemnej Trasy Turystycznej pozwoli na odtworzenie turystycznej
konkurencyjnoĞci Bystrzycy Káodzkiej w obszarze sudeckim jako „Miasta Królewskiego” oraz
osiągniĊcie stabilizacji jego dáugofalowych funkcji turystycznych i administracyjno-gospodarczych w strategicznym rozwoju Turystycznego Hrabstwa Sudetów i regionu Dolny ĝląsk [1].
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