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Wstęp

Z wielką przyjemnością mogę polecić książkę dr. Przemysława Dominasa o dziejach kolei 
Doliny Bystrzycy (Weistritzthalbahn) Świdnica – Jedlina Zdrój. Autor jej w 2008 r. obronił 
pracę doktorską w Uniwersytecie Opolskim o historii rozwoju kolei na Ziemi Kłodzkiej 
do 1914 r. Przemysław Dominas napisał szereg artykułów oraz książek związanych  
z dziejami kolejnictwa na Dolnym Śląsku. Warto tu wymienić książki: „Koleją z Kłodzka 
do Wałbrzycha” (2004), „Ząbkowicka kolej powiatowa 1908 - 2008” (2008), „Koleją  
z Kłodzka do Stronia Śląskiego” (2009). 
W omawianej publikacji autor przedstawił w bardzo interesujący i szczegółowy sposób 
budowę oraz funkcjonowanie kolei Doliny Bystrzycy. Znajdziemy w niej też informacje 
o budowie pierwszej linii kolejowej do Świdnicy (powstała już w 1844 r.), a także o kolei 
Wrocław – Kobierzyce – Świdnica Przedmieście oraz kolejce elektrycznej Jugowice – 
Walim. Ważną częścią opracowania są informacje o parametrach technicznych i architekturze 
opisywanych tras kolejowych oraz o działalności kolei Świdnica – Jedlina Zdrój w okresie 
po jej wybudowaniu.
Budowę kolei Doliny Bystrzycy rozpoczęto w 1902 r. i już w 1904 r. została ona przekazana 
do publicznego użytku. Na uwagę zasługuję niezwykle szybkie tempo jej powstawania i to 
na terenie w dużej mierze górzystym, a przez to wymagającym wzniesienia wielu mostów, 
przepustów, nasypów ziemnych bądź też splantowania stoków pod przygotowanie torowisk. 
Trasa dodatkowo charakteryzowała się dużą różnicą wysokości. O tym wszystkim pisze 
autor. 
Kolej Doliny Bystrzycy przebiega przez szereg malowniczych miejscowości na pograniczu 
Gór Sowich i Wałbrzyskich. W jej pobliżu znajduję się wiele cennych turystycznie obiektów. 
Początek swój bierze w Świdnicy, mieście mogącym poszczycić się wspaniałymi zabytkami 
(m.in. katedrą pw. św. Stanisława i św. Wacława, Kościołem Pokoju – w 2001 r. wpisanym 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO). W niedalekiej odległości  
od  trasy znajduje się zamek Grodno w Zagórzu Śląskim oraz można odnaleźć relikty dawnych 
kopalń srebra i ołowiu (pod jednym z przepustów w Bystrzycy Górnej jest nawet wejście 
do dawnej sztolni kopalni srebra i ołowiu). Z pewnością wielu czytelników zna opisywaną 
linię kolejową i miało przyjemność w przeszłości nią podróżować. Wielka szkoda, że ta 
jedna z najpiękniejszych w Polsce tras kolejowych jest w chwili obecnej nieczynna (została 
zamknięta w 1990 r.) i dotychczasowe starania o jej uruchomienie nie dały pozytywnych 
rezultatów. Kto wie, może w przyszłości, wraz z dalszym rozwojem funkcji turystycznych  
i wypoczynkowych znajdujących się przy niej miejscowości zostanie ona znowu otwarta.
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Dr Przemysław Dominas od najmłodszych lat jest wielkim pasjonatem wszystkiego co 
jest związane z koleją. Dowodem na to jest ukończenie przez niego Szkoły Kolejowej  
oraz obronienie pracy doktorskiej o temacie związanym z kolejnictwem. Autor zna doskonale 
różne aspekty spraw związanych z dziedziną, którą się zajmuję, od zagadnień technicznych 
po znajomość dziejów kolejnictwa. Właśnie te czynniki decydują o profesjonalizmie jego 
opracowania. 
Czytelnik z pewnością zauważy szerokie wykorzystanie w książce źródeł archiwalnych 
(kwerendy w Archiwum Państwowym we Wrocławiu i w  Geheimes Staatsarchiv Preußischer 
Kulturbesitz w Berlinie) oraz doskonałą znajomość literatury dotyczącej kolejnictwa. 
Szczególnie dużo informacji autor uzyskał w niemieckiej prasie regionalnej.
Już od lat mieszkańcy Dolnego Śląska pragną jak najwięcej dowiedzieć się o historii lokalnej 
i właśnie książka o kolei Doliny Bystrzycy wychodzi tym oczekiwaniom na przeciw. 
Możemy w niej znaleźć informacje zarówno o ludziach i firmach budujących opisywaną 
trasę kolejową, jak również o nieszczęśliwych wypadkach, do których niestety również 
dochodziło przy jej budowie. Wielką zaletą książki Przemysława Dominasa są zdjęcia  
i to zarówno archiwalne jak i współczesne, ponieważ dokumentują one obiekty od lat już 
nieistniejące oraz te, które niedługo znikną na zawsze z krajobrazu tych ziem. 
A może książkę tą przeczytają osoby, od których zależy dalsze istnienie pięknych stacyjek, 
wiaduktów i innych obiektów związanych z opisywaną koleją i dzięki temu stanie się 
ona źródłem refleksji, że warto o nie zadbać? Przecież są one już od ponad stu lat stałym 
elementem krajobrazu tych pięknych terenów i powinny przetrwać jak najdłużej.

Dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
Wiesław Rośkowicz
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Wprowadzenie 

Kolej poprowadzona wzdłuż Obniżenia Górnej Bystrzycy, pomiędzy Świdnicą i Jedliną 
Zdrojem, choć od wielu lat jest wyłączona z ruchu, wciąż zadziwia krajobrazową kompozycją 
i wykonaniem technicznym. Budowa trasy kolejowej na stokach doliny rozcinającej Góry 
Sowie i Góry Wałbrzyskie, wymagała użycia licznych przepraw mostowych, których forma 
oraz wykonanie wyróżnia się na tle innych linii kolejowych Śląska. Podobnie imponująco 
prezentują się obiekty architektoniczne. Powstałe z początkiem XX w. murowane dworce 
częściowo wykonane w konstrukcji szkieletowej zdobione bogatą snycerką doskonale 
oddają ducha modnej wówczas secesji. Zaangażowana do budowy energia i precyzja 
wykonania linii budzi podziw. Dlatego warto podjąć temat kolei doliny Bystrzycy1, tworząc 
oddzielne opracowanie monograficzne. Wśród motywów prowadzących do opisania 
prezentowanej kolei leży również chęć wypełnienia niszy badawczej, gdyż jak dotąd 
poważniejsze opracowanie w tym temacie nie zostało opublikowane. Nieliczne artykuły 
należą do Andrzeja Scherra2, który jako świdniczanin dzieje kolei wokół swojego miasta 
omówił niejako w pierwszym rzędzie. Temat historii omawianej kolei wzmiankowany był 
również przy okazji opisywania komunikacyjnego dziedzictwa materialnego Gór Sowich 
przez Michała Jerczyńskiego3 oraz autora niniejszej monografii4. Cenny artykuł dotyczący 
stricte budowli inżynieryjnych linii powstał w ramach Otwartego Muzeum Techniki przy 
Politechnice Wrocławskiej, napisany przez Leszka Budycha skupia się na omówieniu 
wykonania obiektów mostowych5. 
Zasadnicza treść książki podejmuje problematykę dziejów kolei doliny rzeki Bystrzycy, 
oprócz niej pojawiają się również wątki poboczne, niejako uzupełniające część podstawową. 
Wynikają one w naturalny sposób z okoliczności, jakie warunkowały powstawanie 
omawianej kolei i towarzyszyły jej podczas funkcjonowania. Poruszenie problematyki 
budownictwa mostowego w XIX i początku XX w. pozwoli czytelnikowi odczytać jakie 
procesy i tendencje wpływały na formę obiektów mostowych pomiędzy Świdnicą i Jedliną 
Zdrojem. Naturalnym wydaje się również tytułem wstępu krótkie omówienie dziejów kolei 
w obrębie Świdnicy, która stanowi punkt początkowy omawianej trasy. Istotne wydało się 

1 W tekście używana będzie przyjęta potocznie nazwa kolej doliny Bystrzycy, która jest bezpośrednim 
tłumaczeniem nazwy niemieckiej: Weistritzthalbahn. 

2 Scheer A., Zapomniane linie kolejowe w województwie wałbrzyskim, „Rocznik Świdnicki”, Świdnica 
1984, s. 38-98; Scheer A., Sto pięćdziesiąt lat kolei w Świdnicy na tle kolei śląskich, „Rocznik Świdnicki” 
Świdnica 1994, 28-98; Scheer A., Sto pięćdziesiąt lat kolei w Świdnicy na tle kolei śląskich, cz. II: lata 
1895-1995, „Rocznik Świdnicki” Świdnica 1995, s. 115-200.

3 Dziedzictwo kultury technicznej Gór Sowich, red. E. Piątek, Nowa Ruda 2003, s. 171-180.
4 W cieniu Wielkiej Sowy, red. Przerwa T., Dzierżoniów 2006, s. 157-168. 
5 Zabytki przemysłu i techniki w Polsce, red. J. Bliszczuk, S. Januszewski, Wrocław 2000, s. 49-54.
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autorowi również poruszenie problemu odcinka kolei Wrocław – Kobierzyce – Sobótka – 
Świdnica, ponieważ de facto kolej Świdnica – Jedlina stanowiła jej administracyjne oraz 
eksploatacyjne przedłużenie. Ponadto architektonicznie pomiędzy obydwoma odcinkami 
istnieje wiele analogii. Wreszcie pokrótce wzmiankowany został problem kolejki Jugowice 
– Walim, powstałej dekadę później jako odgałęzienie omawianej kolei. 
Celem ukazania nowych wątków w dziejach kolei Świdnica – Jedlina Zdrój przeprowadzone 
zostały badania źródłowe. Wydarzenia związane z budową linii odtworzone zostały dzięki 
bogatym relacjom lokalnej prasy6, która zwyczajowo śledziła proces powstawania kolei  
w regionie. Część badań przeprowadzono w berlińskim Geheimes Staatsarchiv Preussische 
Kulturbesitz, głównie w aktach ministerstwa robót publicznych. Pokaźne zbiory znajdują 
się również w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, przede wszystkim w aktach Rejencji 
Wrocławskiej. Ważny materiał dokumentacyjny stanowią także Karty Ewidencyjne 
mostów, wiaduktów i tuneli, wykonane przez DOKP we Wrocławiu w 1954 r., na podstawie 
planów przedwojennych. Pozwalają one odczytać parametry techniczne licznych obiektów 
mostowych linii. Wspaniały materiał dokumentacyjny stanowią historyczne ilustracje 
pocztówkowe z początku XX w., które udostępnione zostały przez Pana Grzegorza 
Sztetnera wraz z Sowiogórskim Bractwem Kolejowym (www.drezyny.org), T. Gruzińskiego  
ze Świdnicy, Adama Pacześnieka oraz Horsta Adlera. Część ilustracji pochodzi ze zbiorów 
Muzeum Kupiectwa w Świdnicy, ponadto część zbiorów udostępnił Pan Karol Bykowski 
z Wrocławia za pośrednictwem Muzeum Ślężańskiego w Sobótce. Za życzliwość  
i udostępnienie swoich zbiorów wszystkim osobom i instytucjom bardzo serdecznie 
dziękuję. Zdjęcia współczesne wykonane zostały podczas inwentaryzacji obiektów  
w terenie, przeprowadzonej przez autora w latach 2005 i 2009-2010. Książka pomimo 
popularyzującego charakteru zaopatrzona została w przypisy ukazujące źródła czerpanych 
informacji, dające czytelnikowi możliwość pogłębiania podejmowanych wątków. Część 
ilustracji współczesnych zamieszczonych w tekście powstało z udziałem kolegi Mirona 
Urbaniaka, któremu serdecznie dziękuję.
W tekście zastosowano pruską kategoryzację nazw stacji, która dla uproszczenia pozwoli 
na nazywanie przystanków i punktów przystankowych potoczną nazwą stacja7.

6 „Schweidnitzer Stadtblatt“ 1902-1905; „Waldenburger Wochenblatt“ 1898-1905; „Der Gebirgsbote“  
1898-1914.

7 Więcej na ten temat: Dominas P., Powstanie i Rozwój kolei na Ziemi Kłodzkiej w latach 1854-1914,  
Kłodzko 2009, s. 87.
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  I. Budownictwo mostowe XIX i początku XX w.

Kolej doliny Bystrzycy Świdnica – Jedlina Zdrój realizowana była w latach 1902-1904, 
kiedy myśl techniczną żelaznego budownictwa mostowego w Niemczech można uznać 
za dojrzałą, opartą głównie na doświadczeniach poprzedniego wieku. Linia budowana 
w terenie górskim, wymagała zastosowania licznych przepraw mostowych. Pomiędzy 
większymi budowlami mostowymi na szlaku przeważają mosty stalowe o różnym ustroju, 
kratownicowym, blachownicowym, komponowane w różnych wariantach. Dlatego też 
główny akcent poniższego rozdziału skierowany zostanie na dzieje stalowych obiektów 
mostowych. Nakreślenie historii powstawania poszczególnych typów przęseł ma na celu 
stworzenie optyki ułatwiającej odbiór mostów w dolinie rzeki Bystrzycy. Dla pełniejszego 
ukazania problemu budownictwa mostowego XIX i początku XX w. należy cofnąć się do 
poprzednich epok.
Tradycyjnym rodzajem mostów, wznoszonym od czasów starożytnego Rzymu, były mosty 
kamienne sklepione. Rzadziej do budowy przęseł używano również drewna. Przęsła 
drewniane posiadały formę kratownic, których odkrycie wynikało ze spostrzeżenia,  
iż materiał zgromadzony wokół osi obojętnej odgrywał niewielką rolę w przenoszeniu 
obciążeń.
Stosowanie kamiennych mostów sklepionych o różnych promieniach łuku, było 
naturalną kontynuacją przez średniowiecze oraz okres nowożytny. Budowa tych 
mostów była czasochłonna i przede wszystkim kosztowna, dlatego przy mniejszych 
przeprawach eksperymentowano z drewnianymi dźwigarami belkowymi lub drewnianymi 
kratownicowymi. Prace nad stworzeniem podstaw statyki kratownic prowadzono już na 
przełomie XVII i XVIII wieku. W 1678 r. R. Hooke sformułował prawo o proporcjonalności 
odkształceń do obciążeń w pręcie sprężystym, rozciąganym lub ściskanym. Jakub Beroulli 
(1705 r.) wprowadził założenie płaskich przekrojów przed i po obciążaniu pręta, natomiast 
jego brat Jan Bernoulli (1725 r.) sformułował zasadę odkształceń wirtualnych. L. Euler  
w 1757 r. podał wzór na wyboczenie sprężyste prętów ściskanych, a C.A. Coulomb  
w 1776 r. określił warunki równowagi sił zewnętrznych i wewnętrznych8. 
Powyższe podstawy teoretyczne na ogół były stosowane przez inżynierów konstruujących 
drewniane mosty kratowe, lecz nie zawsze. Przykładem wznoszenia drewnianych 
kratownic na wyczucie były konstrukcje mostowe S. H. Longa, projektującego w Stanach 
Zjednoczonych na początku XIX wieku. Zostały one ocenione przez niektórych ówczesnych 
analityków jako najlepsze z istniejących, jednak w rzeczywistości Long nie odróżniał 
prętów ściskanych od rozciąganych. Jego realizacje były konstrukcjami o prostokątnych 

8  Szczygieł J., Wiadomości ogólne o mostach, Warszawa 1955, s. 34.
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polach zawierających każde po dwa krzyżulce (Il. 1). Pomiędzy drewnianymi kratownicami 
popularne były klasyczne, belkowe przęsła zaprojektowane przez Williama Howe’a  
(Il. 2), w których krzyżulce pracować miały głównie na ściskanie, a słupki – wieszaki na 
rozciąganie. Zaprojektowane na przełomie XVIII i XIX w. cieszyły się dużym uznaniem 
głównie w Stanach Zjednoczonych, mogły przenieść rozpiętości w granicach 85 m9. Innym 
uznanym typem drewnianych kratownic były konstrukcje Ithiela Towna z początku XIX w. 
Były to tzw. układy wielokrotnie przesztywnione. Konstrukcje Towna były zbudowane  
z dwóch warstw desek w postaci kraty równobocznej i wielokrotnej gęstej (Il. 3). Powyższe 
konstrukcje drewniane stanowiły wzorzec naśladowany przy tworzeniu pierwszych 
kratownicowych mostów żelaznych. 

 
Il. 1. Kratownica typu Longa

Il. 2. Kratownica Howe’a 

Il. 3. Przęsło o kracie wielokrotnej gęstej typu Towna

9 http://www.architekci.pl/konstrukcje/index.php?id_fragment=660
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W końcu XVIII i na początku XIX w. rozpoczyna się intensywny rozwój budowy mostów 
spowodowany pojawieniem się nowych środków transportu, zastosowaniem nowych 
materiałów oraz nowych sposobów ich projektowania. W okresie tym pojawiają się pierwsze 
próby zastosowania żelaza do mostów. Przykładem może być jeden z pierwszych tego typu 
mostów wykonany w 1779 r. z żelaza lanego (żeliwa)10 ponad rzeką Severn w Coalbrookdale. 
Abraham Darby III zaprojektował pięć żeliwnych żeber tworzących półkolisty łuk  
o rozpiętości 30 m, swoją półkolistą formą nawiązywał do mostów kamiennych.  
Jako pierwowzór most ten oprócz swojej wadliwości statycznej, był bardzo materiałochłonny 
i nieekonomiczny, w kolejnych latach zużycie materiału w żelaznych obiektach mostowych 
spadło o około 50%11.

Il. 4. Most żeliwny łukowy przez Severn w Coalbrookdale

Od lat 40. XIX w. zaczęto wznosić pierwsze żelazne mosty z przęsłami belkowymi.  
Ich forma zapożyczona była z mostów drewnianych, powszechnie wznoszonych w Stanach 
Zjednoczonych. Wychodząc naprzeciw wymogom ruchu kolejowego w latach 1846-1850 
Robert Stephenson zaprojektował pierwszy żelazny most belkowy, nazwany Brytania. 
Czteroprzęsłowy most o przekroju zamkniętym (rurowym) poprowadzono nad cieśniną 
Menai koło Bangor (Anglia), jego najdłuższe przęsło uzyskało 141,7 m długości (skrajne 

10 Najogólniej rzecz ujmując żelazo jako produkt uzyskiwany z rudy było na tyle giętkie, że samo 
nie mogło stanowić materiału budowlanego do budowy mostów. Dopiero stop żelaza z węglem 
(do 2% węgla) tworzyło stal, będącą wytrzymałą i sprężystą, natomiast zastosowanie w stopie 
węgla w ilości do 4 % dawało żeliwo, które było bardzo twarde, lecz o bardziej kruchej strukturze. 
Początkiem XIX w. do budowy mostów żelaznych stosowano kruche żeliwo (żelazo lane)  
oraz niewielkie ilości żelaza kowalnego otrzymywanego we fryszerkach. Mosty połowy XIX w. 
wykonywano z żelaza zgrzewnego (spawalnego), przygotowywanego w piecach pudlarskich 
(r. 1784 Anglia). Dopiero udoskonalenie sposobów przetapiania surówki oraz wynalazek pieca 
martenowskiego (1864 r.) umożliwiły masową produkcję nowego materiału: stali zlewnej,  
która w krótkim czasie wyparła żelazo spawalne z dziedziny budowy mostów. Szczygieł J. op. cit.,  
s. 47.

11 Mosty nad Sekwaną i Severn, „Kronika Techniki”, Warszawa 1992, s. 148.
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70 m). Wysokość i szerokość przekroju miała umożliwić przeprowadzenie wewnątrz składu 
pociągu12. 
Równocześnie z budową mostów skrzynkowych o ścianie pełnej, rozpoczęły się próby 
zastosowania kratowych, belkowych mostów żelaznych. Pierwsze kratownice wykonane 
były na podobieństwo dźwigarów Towna lub niekiedy Howe’a. Początkowo dźwigary 
kratowe konstruowano z elementów żeliwnych i żelaznych, lecz wkrótce zastąpiono je 
żelaznymi. Ciekawostką jest, iż poszczególne elementy łączone były śrubami a nie jak 
powszechnie w drugiej połowie XIX w. nitami na gorąco.
Pierwszy żelazny most typu Howe’a na terenie Niemiec, zaledwie 10 metrowej 
długości, został zbudowany w Gubinie nad Nysą Łużycką w 1846 r. podczas realizacji 
kolei Dolnośląsko-Marchijskiej Wrocław – Berlin13. Jedne z pierwszych dźwigarów 
wzorowanych na konstrukcji Towna (zwanych dźwigarami o kracie wielokrotnej gęstej) 
zastosowano w Tczewie w latach 1845-1857, jako przeprawę nad Wisłą, podczas realizacji 
Kolei Wschodniej. Innym przykładem zastosowania kratownic posttownowskich jest 
Świdnica, kiedy w 1855 r. konstrukcje te wykorzystano do budowy dwóch wiaduktów  
w obrębie twierdzy.
W pierwszej połowie XIX w. rozwinęło się wiele systemów mostów, pomiędzy którymi 
nie było szczególnego związku. Powstawały one niezależnie jako odrębne wynalazki. 
Najpopularniejszym rozwiązaniem był tzw. układ kratowy pojedynczy, stosowany od 
1845 r., stworzony przez inżyniera Newilla, został ulepszony przez inż. Warrena. Kratownica 
Warrena (Il. 5), dzięki swojej prostocie, stała się jednym z klasycznych rozwiązań 
stosowanych po współczesność. 

 
Il. 5. Krata systemu Warrena

Druga połowa XIX w. to okres szybkiego rozwoju nauk teoretycznych, gdzie pojawiają 
się sposoby obliczania wiązarów oraz wyjaśniona zostaje rola poszczególnych elementów 
konstrukcji14. Oprócz dźwigarów o pasach równoległych, powstają dźwigary o pasach 
krzywoliniowych. W dźwigarach np. parabolicznych siły wewnętrzne w pasach są 
stałe na całej ich długości a siły wewnętrzne we wszystkich krzyżulcach są równe zeru.  

12 Szczygieł J., op. cit., s. 42.
13 Trautz M., Eiserne Brücken im 19. Jahrhundert in Deutschland, Düsseldorf 1991, s. 90.
14 Szczygieł J., op. cit., s. 44-45.
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Taki sposób rozkładania sił wewnętrznych przęsła miał miejsce w przypadku przęseł typu 
Pauli. Bawarski inżynier Friedrich August von Pauli (1802-1883) wniósł znaczący wkład 
w rozwój kolejowego budownictwa mostowego. Pauli dzięki opracowaniu teorii, wedle 
której drgania przęsła są najmniejsze wówczas, gdy środki przekrojów obu pasów będą 
znajdować się na prostej, którą nazwał osią kratownicy i gdy podpory będą ustawione na jej 
końcach. Kratownice, (nazwane od jego nazwiska Pauli (Pauliträger) lub Fischbauchträger) 
charakteryzowały się także równymi naprężeniami we wszystkich przedziałach pasów 
górnego i dolnego. Pauli był odpowiedzialny za realizację wielu budowli inżynieryjnych  
w Bawarii. Jako profesor (od 1833 r.) Wydziału Mechaniki młodego wówczas Uniwersytetu  
w Monachium wprowadził nowy sposób realizacji budowli mostowych, którego zastosowanie 
wykraczało daleko poza Bawarię. Zastosowanie przęseł jego konstrukcji dawało niekiedy 
oszczędność materiału nawet do 30% w stosunku do istniejących technologii. Za swoje 
osiągnięcia w 1847 r. uzyskał prestiżowy wówczas Krzyż Rycerski Służby Cywilnej  
oraz tytuł szlachecki15.

 
Il. 6. Kratownica typu Pauli

Jego najlepszy uczeń Heinrich Gerber (1832-1912) w latach 1847-1856 studiował 
budownictwo mostowe na politechnice w Norymberdze i Monachium. Po studiach jako 
inżynier nadzorował budowę kilku ważnych przedsięwzięć mostowych w Niemczech. 
Największy projekt, budowa zespołu mostów kratownicowych nad Renem w Moguncji 
wymagała założenia zakładów budownictwa mostowego, przekształconych w późniejszym 
czasie w istniejącą do dziś firmę M.A.N. (Maschienfabrik Augsburg-Nürnberg). Gerber 
jako jeden z założycieli został jej dyrektorem. Realizacja mostu nad Renem gdzie każde 
z przęseł (typu Pauli) uzyskało 105,2 m długości wywołało rozgłos daleko poza Niemcy, 
w 1862 r. na wystawie w Londynie most zrealizowany przez Gerbera został uhonorowany 
medalem. 
W tym czasie Gerber opracował nowatorski sposób łączenia przęseł. Uczynił to mając na 
uwadze fakt, że dotychczas przy budowie dużych mostów kolejowych w latach 50. stosowano 
ustroje wieloprzęsłowe ciągłe, spoczywające na wielu filarach. Mosty te w odniesieniu  

15  Trautz M., op. cit., s. 43-44.
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do dawnych mostów odznaczały się dużą oszczędnością oraz zwiększoną nośnością, jednak 
podczas osiadania jednego z filarów obiekty te traciły swoją nośność. Gerber dostrzegł 
rozwiązanie tego problemu stosując osadzenie tzw. przęsła nadwieszonego na wystającym 
przęśle, zakończonym kołnierzem. Przęsło nadwieszone również z drugiej strony mogło 
być nadwieszone w ten sam sposób, lub tradycyjnie mogło być wsparte na filarze.  
Do połączenia przęseł kołnierzowych i nadwieszonych Gerber przewidział walcowe przeguby, 
które umożliwiały luźne poruszanie się obu przęseł. Dzięki temu system nośny był stabilny. 
Gerber opatentował swoje rozwiązanie w Bawarii w 1866 r. Osadzanie podwieszanych 
przęseł na przegubach według rozwiązania Gerbera stało się charakterystyczne dla mostów 
szczególnie w początkach XX w. zyskując nazwę przęseł typu Gerbera. Pierwszy most typu 
Gerbera został wybudowany nad Menem w Hassfurt w 1867 r., środkowe przęsło uzyskało 
36,3 m długości, skrajne, nadwieszone 23,1 m. Jednak dopiero w 1873 r. na wystawie 
wiedeńskiej most zyskał rozgłos. Gerber podczas swojej 25 letniej działalności wzniósł 
ponad 600 mostów, z których ponad 40 uzyskało rozpiętość ponad 25 metrów16. 
Szczególny wkład w teoretyczne opracowanie zasad statyki żelaznych mostów 
kratownicowych w Niemczech położył berliński inżynier Johan Wilhelm Schwedler 
(1823-1892). Po uzyskaniu wykształcenia w zakresie budownictwa drogowego, popartego 
pracami przy budowie dróg i mostów, w 1858 r. został powołany do Biura Technicznego 
przy odpowiedzialnym za sprawy kolejowe Ministerstwie Handlu w Berlinie. Od 1866 r. 
prowadził specjalnie utworzoną katedrę Konstrukcji Wysokich i Budowy Mostów na 
Akademii Budowlanej w Berlinie. Jako radca ministerialny do lat 90. XIX w. zatwierdzał 
projekty budowli mostowych (i nie tylko) w całych Prusach. W latach 50. XIX w. Schwedler 
opracował i w kolejnych latach opatentował teorię nośności przęseł systemu kratownicowego. 
(Schwedler wprowadził pojęcie momentu zginającego M i siły poprzecznej V do kratownic 
oraz ustalił związek pomiędzy nimi. On też wykazał, że przekrój poprzeczny, w którym 
moment zginający osiąga maksimum, jest przekrojem, w którym siła poprzeczna zmienia 
znak.) Pierwszy schwedlerowski most kratownicowy, tzw. Falkenseebrücke powstał  
w Erkner koło Berlina w 1859 r. Jedną z cech późniejszych przęseł Schwedlerowskich było 
skierowanie sił konstrukcyjnych przęsła na pas paraboliczny zwrócony ku górze. Doniosłość 
znaczenia konstrukcji Schwedlera określa stwierdzenie jego przyjaciela Otto Sarazina,  
że na terenie Prus po 1860 r., do jego śmierci, nie powstał żaden most kratownicowy,  
który nie bazowałby na jego dokonaniach17. 

16  Helmut Hilz, Heinrich Gerber Bauingenieur, Wissenschaftler und Unternehmer, „Eisenbrückenbau 
und Unternehmertätigkeit in Süddeutschland“, Stuttgart 1993, s.113-117.

17  Trautz M., op.cit., s. 13-18, 43-44.
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Il. 7. Kratownica Schwedlera

Z przedstawionego zarysu wynika, że myśl inżynieryjna w materii konstruowania żelaznych 
budowli mostowych stanowiła proces długotrwały i złożony. Przez cały XIX w. pracowano 
nad udoskonaleniem mostowych konstrukcji żelaznych. Działania inżynierów zmierzały do 
ustalenia zasad statyki mostów oraz do zmniejszenia nakładu materiału. Dotąd bowiem często 
zdarzało się, że budowa mostów odbywała się bez obliczeń inżynieryjnych (na wyczucie), 
co wiązało się z użyciem zbyt dużej ilości niepotrzebnego materiału (przewymiarowaniem) 
a tym samym podwyższania kosztów budowy. 
Forma żelaznych budowli mostowych pomiędzy Świdnicą i Jedliną Zdrojem była efektem 
wieloletnich doświadczeń i głównie opierała się na wzorcach XIX wiecznej inżynierii 
mostowej. 


