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Sukiennice – problemy ochrony, badań i modernizacji. 

 

1. Wprowadzenie. 

 

 Najbardziej charakterystyczny obiekt krakowskiego Starego Miasta, symbol 

rozpoznawczy krakowskiego Rynku Głównego jest w ostatnich latach przedmiotem 

szczególnego zainteresowania archeologów, badaczy architektury, projektantów i władz 

miasta Krakowa, jako zarządcy i właściciela tego najstarszego w Polsce domu handlowego. 

W referacie przedstawiono zespół problemów konstrukcyjnych jakie pojawiły się na etapie 

badań i modernizacji budynku Sukiennic. Zagadnienia te były przedmiotem wielu publikacji 

prasowych z uwagi na duŜe zainteresowanie prowadzonymi pracami oraz z uwagi na 

rozbieŜne opinie na ten temat róŜnych środowisk konserwatorskich i środowisk twórczych. 

 

 

 

Fot. 1. Widok Sukiennic od strony południowo – wschodniej. 
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Dla przybliŜenia podstawowych cech budowlanych tego obiektu warto przypomnieć 

najwaŜniejsze dane z bogatej historii Sukiennic. Początek historii Sukiennic to czasy 

panowania Kazimierza Wielkiego, kiedy to wzniesiono najstarszą część środkowego traktu 

Sukiennic o szerokości 10,2 m. 

Górna część traktu głównego, zwieńczona attykami i maszkaronami została 

wzniesiona w 1556 roku po poŜarze Sukiennic. Tą fazę przebudowy Sukiennic projektował 

J.M Padovano. 

 

 

Rys. 2. Rzut Sukiennic 

 

 Kolejna znacząca przebudowa miała miejsce w latach 1876-79, kiedy to po 

wyburzeniu zewnętrznych kramów dobudowano po obydwu zewnętrznych stronach hali 

głównej po dwa trakty podpiwniczone w całym obrysie dobudowanych części. Ta bardzo 

znacząca przebudowa została zrealizowana według projektu T. Prylińskiego. Dobudowane 

trakty sklepowe mają szerokość od 5,7m do 6,05m zaś trakty podcieni mają głębokość od 

3,16m do 3,40m. Od czasu tej przebudowy znany powszechnie obraz Sukiennic nie uległ 

zmianie. Obecnie jest to dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony budynek o 

wymiarach prostokątnego rzutu 111,20 x 35,20m. Budynek nie posiada na tej długości Ŝadnej 

dylatacji. 

 Na początku XX stulecia w okresie prezydentury Leo rozbudowano podziemną część 

Sukiennic, dobudowując przy południowej i przy północnej ścianie szczytowej publiczne 

podziemne ustępy. Późniejsze remonty obejmowały przebudowę stropów przekrywających 

halę główną i ryzality. W hali głównej wprowadzono wówczas dźwigary strunobetonowe o 

przekroju dwuteowym i wysokości 65cm rozmieszczone w rytmie co 1,30 m. Między 

dźwigarami wykonano sklepienia odcinkowe z cegły. Stropy w skrajnych ryzalitach 
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Sukiennic przebudowano jako monolityczne Ŝelbetowe. Na stan techniczny Sukiennic miała 

istotny wpływ budowa stacji trafo przy północno – zachodnim naroŜniku. Budowa stacji trafo 

w latach 70-tych XX stulecia wiązała się z głębokimi wykopami w bezpośrednim sąsiedztwie 

fundamentów arkad sięgającymi 1,67m poniŜej poziomu posadowienia wykusza Sukiennic i 

odpowiednio 0,44m poniŜej posadowienia arkad. 

 Hala główna obecnych Sukiennic, budowana za czasów Kazimierza Wielkiego, 

wznoszona była w miejscu, gdzie wcześniej miała miejsce intensywna zabudowa 

przedlokacyjna. Stąd teŜ część fundamentów gotyckiej części Sukiennic posadowiono juŜ na 

nasypach kulturowych, czego skutki ujawniają się do czasów współczesnych. 

 

2. Zakres badań archeologicznych i architektonicznych realizowanych w latach 2004-

2006 i ich wpływ na bezpieczeństwo Sukiennic. 

 

 Pierwsze badania rozpoznawcze przeprowadzono w 2003 roku we wschodniej części 

płyty Rynku Głównego. Program badań archeologicznych obejmował północny odcinek 

zachodniego traktu Kramów Bogatych i Wagę Wielką usytuowaną przy południowo – 

wschodnim naroŜniku Sukiennic. JuŜ wtedy w mediach podnoszono problem bezpieczeństwa 

Sukiennic, poniewaŜ zauwaŜono zarysowanie arkad Sukiennic w naroŜniku północno- 

wschodnim. Zarysowanie to istniało od co najmniej kilku lat, ale prowadzone prace 

spowodowały nakierowanie zainteresowania na ten fragment budynku. 

 

 

Fot. 3. Skala prac archeologicznych – prace w części Wielkiej i Małej Wagi 
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 Kolejne badania połączone z odsłanianiem ścian fundamentowych Sukiennic 

przeprowadzono w 2004 roku w zachodniej części Rynku Głównego. Badania te poprzedzały 

wykonanie nowej nawierzchni w tej części płyty Rynku Głównego. Bezpośredni wpływ na 

warunki posadowienia zachodniej ściany Sukiennic z ciągiem kolumn miał wykop wzdłuŜ 

zachodniej ściany dla celów związanych z budową kanału zbiorczego instalacji. Głębokość 

wykopu uwzględniała poziom posadowienia fundamentów pod ciągiem kolumn arkad. 

 Największą skalę badań i związanych z nimi wykopów zrealizowano we wschodniej 

części płyty Rynku Głównego. Skala tych badań obejmowała cały odcinek wschodniej, 

zewnętrznej, podłuŜnej ściany Sukiennic oraz ściany szczytowe – północną i południową. 

Skala eksploracji archeologicznej powodowała, Ŝe lokalnie osiągano głębokość wykopów 

poniŜej poziomu posadowienia Sukiennic. Relacje poziomu wykopów w stosunku do 

poziomu posadowienia były na bieŜąco kontrolowane i na bieŜąco podejmowano rozwiązania 

uwzględniające bezpieczeństwo Sukiennic.  

 

 

 

Fot. 4. Zakres prac archeologicznych w rejonie wschodniej części Rynku Głównego w 

Krakowie. 

 

 Odcinki przegłębień realizowano na zasadach identycznych jak podbijanie 

fundamentów. W pewnym etapie badań odsłonięcia zewnętrznych ścian Sukiennic 
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obejmowało cały obwód północny, wschodni i południowy. Zniknęły zatem siły biernego 

parcia gruntu na ściany piwnic. Ten stan został oceniony przez zespół projektu 

konstrukcyjnego jako potencjalnie niebezpieczny dla budynku Sukiennic. Przyczyną 

zagroŜenia był brak stabilizującego parcia nasypu na ściany piwnic. Odsłonięcie ścian piwnic 

nastąpiło w okresie jesienno – zimowym 2005-2006. Przy perspektywie ocieplenia naleŜało 

się liczyć ze swobodnymi odkształceniami termicznymi ścian podłuŜnych i arkad o liniowym 

wymiarze ponad 111,0 m. Przy wyliczonej róŜnicy odkształceń termicznych odpowiadających 

róŜnicy temperatur –20°C ÷ +35°C mogły powstać swobodne odkształcenia na końcu 

skrzydła północnego o wartości ∆l = 14,70 mm. Powodowałoby to zarysowanie ścian i arkad 

oraz powiększanie rozwartości istniejących rozspojeń. 

 

 

 

Fot. 5. Rysa pionowa przy wykuszu w północnej części budynku Sukiennic. 

 

 Jedną z konsekwencji takiego stanu było wykonanie płyty Ŝelbetowej przekrywającej 

wykopy archeologiczne, spełniającej funkcję poziomego, tarczowego podparcia ścian 

Sukiennic na ich zewnętrznym obwodzie. Podparcie tej płyty zaprojektowano na 

fundamentach zrealizowanych częściowo w formie mikropali tak, aby wykluczyć lokalne 

pogłębienie wykopów pod fundamenty konstrukcji przekrywającej wykopy. 
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3. Zakres projektowanych prac modernizacyjnych i zabezpieczających Sukiennice. 

 

 Potrzebę modernizacji i remontu szczególnie pomieszczeń I piętra Sukiennic 

sygnalizował uŜytkownik tych pomieszczeń, tj. Muzeum Narodowe. Przekrycie pomieszczeń 

muzealnych I piętra wykonane w latach 50-tych XX stulecia a szczególnie świetlik uległo 

znacznemu zuŜyciu. Brak klimatyzacji i sprawnej wentylacji, ogrzewanie nie spełniające 

współczesnych standardów wymagały pełnej przebudowy. Dla stworzenia moŜliwości 

dostępu dla osób niepełnosprawnych wymagane jest wprowadzenie windy obsługującej 

poziom piwnic, parteru i poziom I piętra. Taki zakres zmian modernizacyjnych sprzyja 

głębszej przebudowie. Zgodnie z potrzebami Muzeum Narodowego w programie 

modernizacji zaprojektowano adaptację dotychczas bezuŜytecznych przestrzeni poddaszy pod 

pulpitowymi dachami przekrywającymi dobudowany w XIX stuleciu trakt sklepów. 

Przystosowanie tych poddaszy do celów uŜytkowych wiąŜe się z wykonaniem nowego 

niezaleŜnego stropu i podniesieniem ścianki kolankowej oddzielającej poddasze od tarasu 

przekrywającego trakt arkad. Dodatkową korzyścią uŜytkową jest moŜliwość uŜytkowania 

tarasu Sukiennic na sezonową kawiarnię bądź innego typu usługi w bardzo atrakcyjnym 

widokowo miejscu. 

 

 

Fot. 6. Stan istniejący tarasu nad arkadami i dachu pulpitowego nad sklepami Sukiennic. 
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Rys. 7. Przekrój poprzeczny przez projektowany niezaleŜny strop z podłogą technologiczną w 

obrębie tarasu nad traktem arkad Sukiennic. 

 

Rys. 8. Przekrój poprzeczny przez projektowany niezaleŜny strop na szalunku traconym w 

części poddasza na traktem sklepów. 

 

 Planowana modernizacja i przebudowa Sukiennic obejmuje równieŜ ich część 

podziemną. Jedną z wiodących intencji było udostępnienie reliktów archeologicznych 

znanych częściowo z wcześniejszych badań. W pierwotnej wersji projektu zakładano 

odsłonięcie reliktów archeologicznych w obrysie hali głównej na odcinku od krzyŜa do 

północnej ściany szczytowej. Wymagało to wykonania stropu w poziomie posadzki parteru 

hali głównej. Podparcie stropu miały stanowić słupy formowane w postaci wierconych pali 

rozmieszczonych tylko w miejscach przebadanych wcześniej przez archeologów. W trakcie 

badań archeologicznych wyprzedzających tą realizację stwierdzono obecność interesujących 

reliktów dokumentujących historię Sukiennic i historię miasta w strefie krzyŜa. 
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 W tej sytuacji zapadła decyzja o potrzebie stworzenia w tej strefie ekspozycji 

archeologicznej powiązanej z reliktami przyległego odcinka kramów bogatych i reliktów 

pierwszych Sukiennic wzniesionych w okresie lokacji miasta. Jednym z zagadnień 

wymagających rozwiązania było zabezpieczenie pionowych profili ziemnych o wysokości do 

3,50m i przekrycie ekspozycji w sposób nie naruszający oryginalnej substancji murów 

Sukiennic i Kramów Bogatych.  

 Podparcie przekrycia płytą Ŝelbetową stanowią stalowe rury mikropali. Zastosowanie 

takich elementów wsporczych nie stwarza Ŝadnego ryzyka przy wykonywaniu wykopów pod 

stopy fundamentowe a ponadto realizacja mikropali jest moŜliwa nawet wewnątrz 

małogabarytowych pomieszczeń. 

 

 

 

 

Rys. 9. Rzut i przekrój poprzeczny przekrycia oraz zabezpieczenia profilu archeologicznego 

w części podziemnej krzyŜa Sukiennic 
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 Problem stabilizacji pionowych profili nasypów kulturowych obrazujących 

historyczne narastanie warstw zaprojektowano równieŜ przy zastosowaniu techniki mikropali 

z tą róŜnicą, Ŝe są to mikropale formowane tylko przy zastosowaniu ciśnienia grawitacyjnego. 

Jest to forma eksperymentu, ale inne rozwaŜane metody albo nie spełniały wymagań 

konserwatorskich, albo były technologicznie zbyt skomplikowane i ryzykowne. 

 W momencie opracowania referatu zakończono badania archeologiczne w przestrzeni 

między poprzecznym murem gotyckim zamykającym od strony północnej halę główną 

Sukiennic i murem oddzielającym Sukiennice od podziemnych ustępów wzniesionych na 

początku XX stulecia. Wyniki tych badań będą równieŜ skutkować zmianami do pierwotnego 

projektu ekspozycji podziemnych Sukiennic. Planowane jest jeszcze wykonanie badań 

archeologicznych we wschodniej komorze między północnymi filarami Sukiennic. 

 

4. Zabezpieczanie uszkodzeń wynikających z pierwotnych wad budynku Sukiennic. 

 

 W odbiorze społecznym monumentalny budynek Sukiennic jest oceniany przez 

pryzmat doznań estetycznych. W takiej sytuacji nie zwraca się uwagi na róŜnego typu 

uszkodzenia i wady występujące często od dziesięcioleci na róŜnych elementach układu 

nośnego. Trzeba przyznać, Ŝe największą stabilność wykazuje najstarsza, gotycka część 

Sukiennic. Pomimo stwierdzonych wcześniej lokalnych wad posadowienia gotyckiej hali brak 

jest oznak zarysowania bądź deformacji sygnalizujących niewłaściwą pracę układu nośnego. 

Najwięcej uszkodzeń polegających na zarysowaniu ścian sklepień i łęków występuje w strefie 

styków dobudowy renesansowej i rozbudowy zrealizowanej w XIX stuleciu przez T. 

Prylińskiego. 

 

Fot. 10. Zarysowania łuku w trakcie arkad Sukiennic na elewacji zachodniej. 
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Fot. 11. Zarysowania ściany w obrębie północno – zachodniego wykusza. 

 

Zarysowania i rozspojenia te występują głównie w skrajnych odcinkach skrzydeł 

północnego i południowego. Dominującą przyczyną są odkształcenia termiczne Sukiennic a 

szczególnie nie ocieplonych arkad. Takich przyczyn naleŜy się dopatrywać w przypadku 

zarysowania łęków przy wykuszu i w brzegowych przęsłach północnego – wschodniego 

naroŜnika Sukiennic. Jak juŜ wspomniano wcześniej rozspojenie w strefie wykusza zostało 

pogłębione na skutek podkopania fundamentu naroŜnika przy wykuszu w trakcie realizacji 

podziemnej komory stacji trafo w latach 70-tych XX stulecia. Po wzmocnieniu posadowienia 

naroŜnego filara pod wykuszem w latach 90-tych XX stulecia uszkodzenia się ustabilizowało 

a ostateczna naprawa polegająca na scaleniu iniekcyjnym i skotwieniu taśmami z włókna 

węglowego nastąpi na końcowym etapie modernizacji górnej kondygnacji Sukiennic. 

 Inny problem wymagający docelowego rozwiązania to stateczność attyk, szczególnie 

attyk wieńczących ryzality w osi krzyŜa. Attyka wschodnia wykazuje poziome odspojenie, 

które zostało zauwaŜone po huraganowym wietrze w 2001 roku. Analiza obliczeniowa tej 

attyki wykazała konieczność jej zabezpieczenia na zginanie. Zaproponowano obustronne 

naklejenie pionowych pasm z włókna węglowego lub przykotwienie nierdzewnych 

płaskowników. Wykonano część tych prac przez zamontowanie płaskowników na 

powierzchni wewnętrznej (od strony zachodniej). Zabezpiecza to attykę przed zrzuceniem na 

zewnątrz na strefę bardzo ruchliwego przejścia przez krzyŜ. Drugi etap zostanie wykonany na 

etapie konserwacji elewacji Sukiennic. Podobne zagroŜenia występują w attyce wieńczącej 

ryzalit po zachodniej stronie Sukiennic. 
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Fot. 11. Zarysowania poziome na ściance attykowej ryzalitu elewacji wschodniej. 

 

 

5. Podsumowanie, wnioski. 

 

 Obecnie realizowany program modernizacji i konserwacji Sukiennic został podjęty 

jako działanie mające na celu spełnienie wymagań uŜytkownika muzealnej części budynku. 

Powiązanie tych prac z badaniami archeologicznymi w otoczeniu Sukiennic i wymiana 

nawierzchni Rynku Głównego spowodowały znaczący zakres prac konserwatorskich i 

adaptacyjnych w podziemiach Sukiennic i w przyległych do Sukiennic podziemiach Rynku 

Głównego. Skala projektowanych prac adaptacyjnych i modernizacyjnych powoduje istotne 

zmiany w wielkości obciąŜeń i oddziaływań przekazywanych na historyczne konstrukcje 

wsporcze i na fundamenty Sukiennic. Realizacja tych prac a szczególnie badań 

archeologicznych wyprzedzających prace modernizacyjne wymagały i wymagają bardzo 

starannego monitoringu historycznej substancji Sukiennic. Poza rozwiązywaniem 

indywidualnych, nietypowych problemów konstrukcyjnych pracom projektowym i 

badawczym towarzyszyła i towarzyszy duŜe zainteresowanie i dyskusja środowisk 

konserwatorskich, oraz duŜe zainteresowanie społeczne. Skala przeobraŜeń uŜytkowych i 

technicznych będzie zapewne traktowana jako precedens w zakresie praktycznego stosowania 

doktryn konserwatorskich. 
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