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S t r e s z c z e n i e

ekspozycja muzealna pod rynkiem głównym w Krakowie jest sumą odkryć i wyników badań 
archeologicznych głównym , podczas wymiany jego nawierzchni i modernizacji infrastruktu-
ry. Prace te mogły spowodować zagrożenie dla budynku Sukiennic, w związku z odsłonięciem 
jego fundamentów. realizacja płyty żelbetowej grubości 20-38 cm pozwoliła na zabezpiecze-
nie konstrukcyjnie tych problemów i stworzenie efektywnej przestrzeni muzealnej

Słowa  kluczowe:  Rynek Główny w Krakowie, Sukiennice, badania archeologiczne, mikropale, 
szkło konstrukcyjne

A b s t r a c t

the museum exhibition under the cracow main Square presents discoveries and results  
of archeological examination carried out during the change of the top layer and modernizing 
infrastructure. those works caused the danger of damaging the building of the cloth hall due  
to uncovering its foundations. the reinforced concrete slab 20-38 cm thick was used for  
structural protection and creating appropriate space for a museum

Keywords:  Main Square in Cracow, the Cloth Hall, the excavation, micropiles, the structural 
glass



318

Budząca powszechne zainteresowanie, intrygująca nietypowa oraz ilustrująca historię 
Krakowa ekspozycja muzealna pod rynkiem głównym w Krakowie jest przykładem przed-
sięwzięcia, którego obecny charakter, kształt i forma odbiegają daleko od pierwotnych za-
łożeń projektowych i od pierwotnych zamierzeń inwestycyjnych. jest to ekspozycja, która 
była tworzona jako suma odkryć i wyników badań archeologicznych, których wartość narzu-
cała najbardziej racjonalny sposób ich ochrony. Przestrzeń podziemna powstała jako skutek 
uboczny prowadzonych badań archeologicznych o zakresie poszerzanym w czasie ich trwa-
nia, stosownie do uzyskiwanych wyników. na pewno nie mamy do czynienia z obiektem, 
który został zaplanowany i zaprojektowany od początku jako muzeum historyczne. W opinii 
znawców i w opinii zwiedzających powstało jednak coś wyjątkowego. Stąd też zapewne ob-
serwowane są próby naśladownictwa – chociaż nie w skali, która w tym przypadku wyznacza 
powierzchnia ekspozycji – 4000 m2.

głównym celem prac projektowych w rynku głównym w Krakowie była wymiana jego 
nawierzchni i modernizacja infrastruktury, a szczególnie przebudowa infrastruktury energe-
tycznej w sposób zapewniający bezpieczny dostęp do energii elektrycznej między innymi na 
potrzeby imprez masowych. Wymiana nawierzchni była skoordynowana z pracami moder-
nizacyjnymi budynku Sukiennic, a szczególnie z modernizacją muzealnej części budynku 
użytkowanej przez muzeum narodowe w Krakowie. Konieczność stworzenia technicznego 
zaplecza obejmującego wentylację mechaniczną i klimatyzację pomieszczeń ekspozycyj-
nych Sukiennic wiązała się z potrzebą stworzenia odpowiednich przestrzeni dla urządzeń 
technicznych w podziemiach rynku głównego. obok przestrzeni o charakterze technicz-
nym w pierwotnym projekcie modernizacji rynku uwzględniono pomieszczenia podziemne 
o powierzchni około 300 m2 przewidziane między innymi do stworzenia sali multimedialnej 
z programem uwzględniającym historię Krakowa. Inspiracją projektowanego programu były 
w tym przypadku wyniki rozległych badań historycznych i obchody 750-lecia lokacji miasta 
na prawie magdeburskim.

Wykonanie jakichkolwiek przestrzeni podziemnych wiązało się z wyprzedzającymi ba-
daniami archeologicznymi. Podstawowe badania przeprowadzono w pierwszej połowie lat 
60-tych w trakcie ówczesnej przebudowy nawierzchni rynku, ale rozleglejsza ingerencja 
w podziemia stwarzała nadzieje na wiele nowych odkryć i uściślenie oraz rozszerzenie po-
przednich. jednym z założonych celów badań było odkrycie i rozebranie otwartego zbiorni-
ka wody przeciwpożarowej wybudowanego w okresie II wojny światowej w bezpośrednim 
sąsiedztwie Bazyliki mariackiej. teren projektowanych wykopów, a zarazem teren badań 
archeologicznych zabezpieczono wyprzedzająco ściankami berlińskimi, a następnie w 2005 
roku przystąpiono do badań. zakres tych badań przedstawia il. 1.

jednym z nieoczekiwanych efektów archeologicznych wykopów było odkrycie wczesno-
średniowiecznego cmentarzyska pod dnem rozebranego zbiornika wodnego. Kolejne odkry-
cia powodowały potrzebę poszerzenia zakresu badań. nieprzekraczalną granicę wyznaczała 
zmodernizowana jezdnia wzdłuż północnej pierzei rynku, a od strony zachodniej obszar 
płyty rynku  z nową nawierzchnią. W sąsiedztwie Wielkiej Wagi odkryto wyjątkowe zna-
lezisko, tj. bochen ołowiu. Wraz z rozszerzaniem powierzchni badań narastała skala odsło-
niętych murów fundamentowych Sukiennic. część badań realizowano w sezonie zimowym 
2005/2006 pod ogrzewanymi namiotami, ale mury Sukiennic na długości 112m były odsło-
nięte na ¾ obwodu. ta sytuacja spowodowała zaniepokojenie zespołu projektu konstrukcyj-
nego, ponieważ większa skala wahań temperatury mogła doprowadzić do zarysowania arkad 
i podłużnych ścian Sukiennic.
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Il. 1. Widok wschodniej płyty rynku w czasie pierwszego etatu badań archeologicznych
Ill. 1. View of the east side of the main Square during the first stage of excavation

Il. 2. Badania archeologiczne reliktów Wielkiej Wagi
Ill. 2. Archeological examination of the great Scales relics (Waga Wielka)
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Il. 3. rzut Sukiennic
Ill. 3. top view of the cloth hall

Druga forma zagrożenia posadowienia Sukiennic wiązała się z lokalnymi przegłębieniem 
prowadzonych bardzo intensywnie wykopów archeologicznych. tryb realizacji tych wyko-
pów traktowanych jako cenny teren archeologiczny uniemożliwiał wykonywanie bieżących 
odkrywek fundamentów pozwalających na ustalenie głębokości posadowienia fundamentów 
Sukiennic. należy podkreślić, że poziomy posadowienia ścian Sukiennic są bardzo zróżni-
cowane. ciągły monitoring konstrukcyjny realizowano przy pomocy wierteł ślizgających 
się pod kątem po bocznej powierzchni ściany fundamentowej. W taki sposób wyznaczano 
poziom posadowienia bez naruszenia nasypów kulturowych. Pozwalało to na bieżące okre-
ślanie dopuszczalnych głębokości wykopów archeologicznych.

Il. 4. metoda monitorowania posadowienia Sukiennic
Ill. 4. method of checking the cloth hall foundation
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Wspomniane powyżej zagrożenie Sukiennic wynikające również z przechłodzenia ścian 
fundamentowych i z możliwości wystąpienia znacznych odkształceń termicznych skłoniło 
zespół autorów projektu konstrukcyjnego do opracowania w styczniu 2006 roku eksperty-
zy sygnalizującej ten problem. zalecono alternatywnie obsypanie ścian fundamentowych 
lub stworzenie sztywnej tarczy żelbetowej zapewniającej geometryczną stabilizację ścian 
Sukiennic i termiczną stabilizację ścian fundamentowych. użycie pojęcia zagrożenie posłu-
żyło wówczas do wykorzystania tych prac do walki politycznej. Pojawiły się nawet pogłoski  
o planowanym, komercyjnym wykorzystaniu podziemi rynku.

W oparciu o decyzję nakazową PInB wykonano bardzo szybko punktowe fundamenty 
formowane w opuszczanych betonowych kręgach studziennych. W takim rozwiązaniu wy-
kopy w obrysach studziennych kręgów mogły być realizowane przez archeologów – przynaj-
mniej do poziomu rodzimego gruntu.

jako konstrukcyjne rozwiązanie tych wszystkich problemów i wymagań zaproponowa- 
no zrealizowanie nawierzchni wschodniej części płyty rynku na żelbetowej płycie stropo-
wej. jej zmienna grubość, wynosząca od 20 cm do 38 cm, związana była głównie z uwarun-
kowaniami geometrycznymi poziomu płyty rynku. nad Kramami Bogatymi w celu zmini-
malizowania ingerencji w korony reliktów zaprojektowano płytę o grubości 20 cm z gęstym 
układem podpór – częściowo nowych słupów opartych na mikropalach, częściowo na od-
słoniętych murach reliktów Kramów Bogatych. W analogiczny sposób postępowano przy 
reliktach Wielkiej Wagi i małej Wagi, gdzie podczas prac archeologicznych odsłonięto liczne 
fragmenty łęków sklepień starej konstrukcji. W części północnej podziemia, gdzie przewidy-
wano do realizacji największy zakres badań archeologicznych i pomieszczeń podziemnych 
płyta żelbetowa pod nawierzchnią płyty rynku posiada grubość dochodząca lokalnie do  
38 cm. zadecydowało o tym dopuszczalne obciążenie związane z możliwością organizowa-
nia na płycie rynku imprez masowych oraz możliwością wjazdu pojazdów o łącznej masie 
40 ton, jak również maksymalna rozpiętość tej płyty miedzy podporami punktowymi do- 
chodząca do około 13,50 m. taka rozpiętość oraz bezbelkowy układ płyty miały na etapie 
budowy umożliwić równoczesne prowadzenie badań archeologicznych oraz docelowo uła-
twić architektoniczną aranżację uzyskanej przestrzeni pod płytą rynku.

Płytę żelbetową rynku uformowano po licznych uzgodnieniach międzybranżowych 
pomiędzy zespołem konstrukcyjnym oraz pozostałymi zespołami. realizując ich wytycz-
ne, wykonano w płycie liczne uskoki pozwalające na ukrycie hydrantów, kolumn instalacji 
elektrycznych oraz innych przyłączy. również ukształtowanie rusztu z belek żelbetowych 
miało umożliwić przyszłą lokalizację nowej fontanny, która po odrębnym konkursie została 
zaprojektowana w postaci kryształu, zapewniającego wgląd z płyty rynku do podziemia oraz 
z podziemia na elementy nadziemne otaczające rynek (głównie na wieże Kościoła mariac-
kiego).

Pomimo że zalegający w obrębie rynku głównego nad nasypami kulturowymi grunt 
rodzimy to zagęszczony piasek, projektanci nie zdecydowali się na bezpośrednie posado- 
wienie projektowanej konstrukcji. zadecydowały o tym uwarunkowania organizacyjne bu-
dowy. Względy konstrukcyjne posadowienia to przede wszystkim posadowienie obiektu  
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Sukiennic (gdzie wykopy sięgały poniżej poziomu 
posadowienia tego obiektu) konstrukcję płyty oparto częściowo na odsłoniętych reliktach 
murów. zabezpieczenie wyremontowanych już jezdni i chodników zrealizowano konstruk-
cją oporową w postaci palisady z pali cFA ze zbrojeniem sztywnym. na krawędzi styku 
budynku Sukiennic z projektowaną płytą, płytę oparto na systemie mikropali stycznych do 
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ściany Sukiennic, nie ingerując w historyczne fundamenty Sukiennic i nie powodując jakich-
kolwiek zmian w obciążeniach pierwotnych fundamentów i ścian.

W przypadku profili archeologicznych w krzyżu Sukiennic, gdzie wysokość ścian odsło-
niętych nasypów jest największa, zastosowano dodatkowo palisadę z mikropali jako zabez-
pieczenie naziomu wewnątrz gotyckiej hali Sukiennic.

Il. 5. Przekrój poprzeczny podziemnej ekspozycji w Krzyżu Sukiennic
Ill. 5. cross section of the underground exhibition at the cross of the cloth hall

równolegle z pracami badawczymi i konserwatorskimi prowadzonymi w podziemiach 
rynku głównego prowadzone były prace w budynku Sukiennic. Adaptowano przestrzeń 
strychów przekrywających handlowe trakty Sukiennic na pomieszczenia użytkowe dla mu-
zeum narodowego. Przy okazji stwierdzono duże nieregularności sklepień przekrywających 
krużganki i traktu pomieszczenia handlowego. niemal wszystkie stropy tarasu Sukiennic  
i stropy w paśmie traktów handlowych musiały być w trybie nadzoru korygowane w trakcie 
budowy.

jednym z ciekawych doświadczeń konstrukcyjnych związanych z modernizacją Sukien-
nic były badania konstrukcji przekrycia reprezentacyjnej sali ekspozycyjnej Sukiennic na  
I piętrze. zgodnie z  projektem zakładano demontaż strunobetonowych wiązarów za-
montowanych w latach 50-tych xx stulecia i wprowadzenie stalowych belek typu heB.  
na etapie czynnej ekspozycji muzealnej w momencie opracowania projektu nie było możli-
wości dostępu do tych elementów w celu przeprowadzenia oceny strunobetonowych wiąza-
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rów. Po rozpoczęciu remontu i po odsłonięciu wiązarów stwierdzono bardzo dobry stan ich 
zachowania. Badania wykazały, że proces karbonatyzacji obejmuje tylko wierzchnią war-
stwę o grubości około 2,0–3,0 mm. W tej sytuacji uznano, że możliwe jest zachowanie tych 
wiązarów jako pełnowartościowych konstrukcyjnie prognozowanym okresem ich trwałości 
na najbliższe 100 lat.

Il. 6. Stropy nad traktem arkad
Ill. 6. Floors over the arcade course

Il. 7. Stropy nad traktem sklepów
Ill. 7. Floors over the shops course

W grupie nowoczesnych rozwiązań zastosowanych w budynku Sukiennic należy wspo-
mnieć indywidualne rozwiązanie windy umożliwiające dostęp dla niepełnosprawnych oraz 
konstrukcyjne elementy ze szkła (np. schody). W niektórych przypadkach konieczne były 
korekty podyktowane wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. te wymagania spowodo-
wały konieczność domontowania stalowych kratek pod stopniami ze szkła jako elementu 
przedłużającego trwałość konstrukcyjną w czasie pożaru.
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Il. 8. Pomosty ze szkła w ekspozycji Kramów Bogatych
Ill. 8. glass platforms in the rich Stalls (Kramy Bogatych)




