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ZNACZENIE I OCENA METOD ODWZOROWANIA 
GEOMETRYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ 
PODZIEMNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH 
W PROCESIE ICH REWITALIZACJI 
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Zabytkowe podziemia stanowią immanentną część dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego. Są świadectwem rozwoju myśli technicznej w procesie eksploatacji środowiska 

naturalnego i przykładem symbiozy działalności ludzkiej ze środowiskiem geologicznym. Wiele z 

nich obecnie zaliczanych jest do światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, stanowi 

rezerwaty przyrody, posiada status pomników historii. Zabezpieczenie podziemnych obiektów 

zabytkowych, jako zamierzenia inwestycyjnego, jest procesem ponownych działań podejmowanych 

w zdegradowanych lub nieczynnych obiektach, przyczyniając się do poprawy jakości życia 

mieszkańców, przywrócenia nowych funkcji, odbudowy więzi społecznych. Proces rewitalizacji 

i zabezpieczenia struktury przestrzennej podziemi wymaga precyzyjnego odwzorowania istniejącej 

geometrii utworu  przestrzennego na rysunku płaskim. 

W artykule zdefiniowano systematykę geometrii ustrojów podziemnych oraz 

przedstawiono przykłady wykorzystania tradycyjnych i komputerowych metod zapisu geometrycznej 

struktury przestrzennej obiektów podziemnych. Zastosowane metody pozwalają na odtworzenie 

geometrii obiektu podziemnego oraz opracowanie szczegółowych rysunków stanowiących podstawę 

procesu rewitalizacji i zabezpieczania podziemnych obiektów zabytkowych. Dobór metod 

odwzorowania geometrii struktury przestrzennej obiektów podziemnych jest wynikiem analizy stanu 

istniejącego, definicji zagrożeń oraz programu przekształcenia obiektu w procesie jego rewitalizacji. 

Zasadniczym problemem w realizacji tego procesu jest skomplikowana forma przestrzeni obiektów 

podziemnych. Struktury podziemne powstawały w sposób naturalny – groty, jaskinie etc lub 

kulturowy – sztolnie, wyrobiska, piwnice czy też obiekty militarne. Obecnie istnieje wiele sposobów 

odwzorowania geometrii struktury przestrzennej obiektów podziemnych; geofizyczne, geodezyjne, 

fotogrametryczne i skaning laserowy, który stanowi idealne uzupełnienie metody fotogrametrycznej. 

Bazują one na tradycyjnych technikach pomiarowych oraz współczesnych technologiach cyfrowych. 
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Uzyskane podczas tego procesu dane pozwalają na budowę modeli geometrycznych przestrzeni 

struktur podziemnych.  Ocena aplikacji danej metody odwzorowania w oparciu o analizę stanu 

istniejącego geometrii struktury przestrzennej obiektu podziemnego umożliwia optymalizację tego 

procesu. Efektem końcowym jest opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji podziemnego 

obiektu. 

 

 

Rys. 1 Przykład skaningu laserowego geometrii struktury przestrzennej naturalnej – Smocza Jama, 
Kraków  
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