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Příspěvek přibližuje rekonstrukci pražské 

Jindřišské věže realizované před deseti lety. 

Vzhledem k náročným požadavkům hlavně z hle-

diska ochrany historické podstaty Jindřišské 

věže a  také požárně bezpečnostním a  hygie-

nickým podmínkám se jedná o  „věž ve  věži“ 

– nezávislou železobetonovou skeletovou kon-

strukci založenou na  vlastní nově vybudované 

základové desce. I  přes značné komplikace 

v  průběhu realizace vestavby, z  důvodu veli-

ce  omezeného prostoru pro zařízení staveniště 

a  obtížnou vnitrostaveništní dopravu materiálu 

a manipulaci s ním uvnitř věže, se podařilo díky 

nadšení nájemce vdechnout nový život středově-

ké zvonici. ❚ This article shows reconstruction 

of Jindřišská Tower in Prague completed 10 

years ago. Considering the exacting demands 

of preservation of the historical essence of the 

Jindřišská Tower and at the same time fire safety 

and hygienic regulations it was necessary to build 

a “tower in a Tower” – an independent reinforced 

concrete skeleton structure, based on its own, 

newly built slab foundation. Despite significant 

difficulties caused by very limited space for 

fitting in a construction site and very difficult 

transfer of material within the construction site 

and manipulating with the material inside the 

tower, thanks to thetenant, new life was instilled 

into the medival bell tower.

 

Když se mě někdo zeptá, proč se tolik 

věnuji zvonici kostela sv. Jindřicha a sv. 

Kunhuty, odpovídám otázkou: „Víte, jaký 

je rozdíl mezi malým chlapcem a dospě-

lým mužem? Pouze v ceně hraček.“ Tak 

lze jednoznačně charakterizovat můj 

vztah k této unikátní středověké nejvyšší 

volně stojící zvonici v Praze, kterou Pra-

žané nazývají Jindřišskou věží. Upozor-

nil mě na ni Petr Švestka, který dostal 

od Pražského arcibiskupství za úkol se-

hnat pro tuto věž nové využití. Naštěstí 

jsem se to dozvěděl včas a na začátku 

byla pouze tři slova: „Já ji chci“. Ke spo-

lupráci jsem přizval mého syna Martina 

Podzimka a dobrodružství začalo. 

Na doporučení památkářky Olgy Am-

brožové jsme svěřili architektonický 

projekt Ing.  arch. Jiřímu Vrzalovi, pro-

váděcí projekt Prof.  Františku Čiháko-

vi. Rozhodnutí to bylo víc než dobré, ba 

výtečné. Pan architekt se při svém ná-

vrhu poklonil tomuto středověkému sta-

vebnímu skvostu a nechal vyniknout je-

ho „duši“. Františka jsem znal jako vy-

nikajícího statika a  praktika, který měl 

rád ve  svém stavařském řemesle vý-

zvy. A  tou Jindřišská věž dozajista by-

la. Prokázalo se to nejenom ve  složi-

tém statickém výpočtu štíhlého dva-

náctipodlažního „mrakodrapu“ nabité-

ho moderními technologiemi, který se 

dle požadavku památkářů nesměl dotý-

kat původního zdiva. Nejdříve jsme ten-

to požadavek vůbec nepochopili. První 

úvaha byla betonové stropní desky za-

říznout do zdiva (obr. 5b). Památkáři ale 

zařízli nás. Další návrh byl ukotvit stropy 

do ocelových kotev zavrtaných do sta-

rého zdiva. Zamítnuto památkáři. Pak 

jsme chtěli samonosnou konstrukci vy-

tvořit z  ocelových nosníků. Zamítnuto 

požárníky. Zbýval železobetonový ske-

let. Předpokládal jsem, že bednění nos-

ných sloupů bude přiléhat ke zdivu. Za-

mítnuto památkáři. Nosné železobeto-

nové sloupy musí být odsunuty od sta-

rého zdiva tak, aby se mezi sloup a zdi-

vo dala vsunout ruka. Schváleno všemi 

zúčastněnými stranami. Obrazně řeče-

no, kdyby obr uchopil Jindřišskou věž 

a vyzvednul ji do oblak, tak by na mís-

tě zůstala stát nová železobetonová věž.

ARCHITEKTONICKÝ ZÁMĚR 

A  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

Přístup k řešení vestavby do Jindřišské 

věže vycházel především z respektová-

ní podmínek a  požadavků památkové 

péče. Podstatnou podmínkou zástup-

ců památkové péče podmiňující rea-

lizaci vestavby do  Jindřišské věže bylo 

nenarušení původního vnitřního líce dří-

ku věže, které ve  svém důsledku ved-

lo k  řešení vestavby formou autonom-

ní, vložené samostatné skeletové že-

lezobetonové lité konstrukce založené 

na vlastní nové základové desce vybu-

dované v  souvislosti s  nově prohlou-

beným technickým suterénem. Sloupy 

a stropní konstrukce se původního zdi-

va dříku věže dotýkají pouze přes dila-

tační a separační vložky. 

Nosné stropní konstrukce jsou tvo-

řeny křížem vyztuženými železobeto-

novými deskami se skrytými hlavicemi 

a  skrytými průvlaky. Výtahová šachta 

tvoří tuhé jádro vestavby. Výškové pozi-

ce jednotlivých podlaží musely mimo ji-

ných požadavků respektovat také polo-

hy stávajících okenních otvorů na dříku 

věže tak, aby byly v souladu s prosto-

rovým a dispozičním řešením vestavby 

a pozici zvonového patra se zvonovou 

stolicí a nejvyššího podlaží s vyhlídkou. 

Nové schodiště s mezipodestami nava-

zuje na úrovni patrových podest na sta-

nice evakuačního výtahu. 

Dispoziční řešení vestavby do Jindřiš-

ské věže je z důvodů specifických pro-

storových možností vnitřního objemu 

jejího dříku koncipováno na  vertikální 

ose. Prostory s různými účely užívání – 

recepce, Whiskeria s  kavárnou, Whis-

ky koutek, galerijní prostor, stálé ex-

pozice Muzeum pražských věží a  Po-

cta Jindřišské věži, výstavní prostor – 

jsou řazeny nad sebou až k původnímu 

zvonovému patru zachovanému včetně 

zvonové stolice se zvonem, v kterém se 

nachází Restaurant Zvonice, a nad ním 

situovaným vyhlídkovým patrem s  ná-

rožními věžicemi, které umožňují jedi-

nečné výhledy na pražské panorama. 

Navrženým dispozičním řešením s no-

vým komunikačním jádrem byl porušen 

původní téměř čtvercový půdorys in-

teriéru Jindřišské věže. Proto, aby by-

lo zachováno vnímání vnitřního prosto-

ru věže i po vestavbě jako prostor cen-

trální a  aby byla co nejvíce zachová-

Obr. 1 Jindřišská věž ❚ 

Fig. 1 Jindřišská Tower
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na původní atmosféra stavby, byly no-

vě budované železobetonové stropy 

navrženy s úhlopříčnými liniovými vlysy, 

jež definují mírné vzepětí stropní des-

ky s  vrcholem v  geometrickém stře-

du vnitřního líce stropu (obr.  12). Tím-

to způsobem byla podpořena prostoro-

vá iluze, která způsobuje vnímání nově 

vytvořených prostor v  jednotlivých pat-

rech vestavby do věže více jako prosto-

ry centrální. 

Nové vložené schodiště je vyneseno 

na  mírně vyosených středových žele-

zobetonových schodnicích, na něž jsou 

osazeny desky schodišťových stup-

ňů bez podstupnic. Konstrukce nové-

ho schodiště, které je nedílnou sou částí 

vestavby, je charakteristická svými prů-

hledy (obr. 14).

Protože předposlední podlaží vestav-

by do Jindřišské věže, užívané jako var-

na a  zázemí pro prostory restaurace 

umístěné ve dvou nižších podlažích, by-

lo vloženo do věže v úrovni nad zvono-

vým patrem a nemělo tudíž konstrukč-

ní souvislost s vloženou nosnou železo-

betonovou konstrukcí vlastní vestavby, 

bylo nutné toto podlaží zavěsit na táhla 

opatřená protipožární ochranou. 

Tím bylo dosaženo splnění všech pod-

mínek jak z hlediska ochrany historické 

podstaty Jindřišské věže, tak i podmín-

ky požárně bezpečnostní a hygienické. 

PRŮBĚH VÝSTAVBY

Projekt byl vypracován bez geologické-

ho průzkumu s  předpokladem, že věž 

byla založena v  dostatečné hloubce 

na  štěrkopískovém podloží. Jaké bylo 

naše překvapení, když jsme základovou 

spáru odkryli v hloubce 2 m v téměř te-

koucích píscích. Nastalo zděšení, zvláš-

tě když mi můj celoživotní odborný i lid-

ský vzor Ing. Libor Záruba řekl: „To víš, 

i velká věc se může převrhnout“. Odse-

kl jsem mu: „Libore, vždyť právě Ty jsi 

mě vždycky učil, že v  technice neexis-

tují slova – nejde to“. Usmál se a odvě-

til: „Vždyť neříkám, že se to musí pře-

vrhnout, ale mohlo by“. Před očima se 

mi objevila šikmá věž, tentokrát v Praze 

a ne v italské Pise. Vyhledal jsem Fran-

tiška Čiháka, vypustili jsme jedno pod-

zemní podlaží, zesílili základovou des-

ku téměř na 1 m a za osobního dozo-

ru pana profesora pokračovala práce. 

Největší tíhu stavby nesl na  sobě Mar-

tin Podzimek, který zde fungoval ve čty-

řech pozicích – investor, stavbyvedoucí, 

budoucí provozovatel i  spolumajitel fir-

my Jindřišská věž, s. r. o. Samostatnou 

firmu jsme museli založit, aby nám ban-

ka půjčila na stavbu. Pro dokreslení ce-

lé akce, bankovní dům v průběhu stav-

by zbankrotoval a  my v  tom uvízli. Ale 

vestavba nové věže do věže Jindřišské 

pokračovala.

Kdo nestavěl dvanáctipodlažní věžák 

ve  „futrálu“, který nemá žádnou zeď 

svislou a žádný úhel není pravý, neuvěří, 

jak těch pár kubických metrů obestavě-

ného prostoru dá zabrat. Nebylo mož-

né použít běžnou stavební mechaniza-

ci a bylo nutno se spolehnout na  ruč-

ní práci. Betonáři utekli od armovacích 

prací, neboť nebylo kam a jak posuno-

vat výztuž. Nakonec se armatura stro-

pů realizovala za  osobní pomoci pa-

na profesora Čiháka a  inženýra Marti-

na Podzimka. 

Téměř k  havárii došlo při betonování 

desky nad restaurací v 9. podlaží, kdy 

povolilo bednění. Betonáři utekli a  je-

nom duchapřítomností Martina Pod-

zimka nedošlo k  zasypání desátého 

nejstaršího pražského zvonu sv.  Ma-

rie betonovou směsí. Tento strop je 

dalším stavebním unikátem. Je zavě-

šen na  ocelových táhlech, která jsou 

ukotvena do příčných nosníků polože-

ných na  původní římse v  10. podlaží. 

Tato konstrukce tvoří podlahu moder-

ně vybavené kuchyně pro luxusní re-

stauraci Zvonice, která je situována do 

7. a 8. podlaží (obr. 13).

Byla to pro nás veliká stavařská škola. 

Splnili jsme zadání památkářů, požár-

níků i Pražského arcibiskupství. Doká-

zali jsme vdechnout nový život středo-

věké zvonici. Vznikla tak opravdu dva-

náctipodlažní samostatná věž uložená 

v původní věži. Jde o unikát, který dle 

našich informací nemá v Evropě a snad 

i na světě obdobu.

KROV ARCH.  MOCKERA 

SE  ZVONKOHROU 

Ale ještě jeden unikát se nachází v Jin-

dřišské věži. Je jím původní krov arch. 

Josefa Mockera, dokončený v  roce 

1879, který si díky pochopení požární-

ků můžete prohlédnout v  původní ne-

zakryté kráse. Je to nádherná tesařská 

práce, k jejíž realizaci stačil jediný výkres 

velikosti asi 1,5 x 1 m, který jsem měl 

Obr. 2 Původní výkresová dokumentace 

❚ Fig. 2 Original drawings

Obr. 3 Po mohutné smršti 19. 1. 1801, která 

přelomila vrcholovou vížku, byla Jindřišská věž 

osmdesát let provizorně zakryta; její podobu 

zachytil Vincence Morstadt na své kresbě 

z roku 1826 ❚ Fig. 3 After a big storm 

on January 19, 1801, the spire was broken. 

The Tower was then provisionally covered for 

80 years; drawing of Vincenc Morstadt, 1826

Obr. 4 Nejstarší známá fotografie Jindřišské 

věže (1880), kterou do její současné podoby 

uvedl arch. Josef Mocker v roce 1879 

❚ Fig. 4 The oldest known picture of 

Jindřišská Tower (1880), adapted to its current 

shape by architect Josef Mocker in 1879
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osobně v ruce v archivu Kanceláře pre-

zidenta republiky. Pro mne, jako stavaře, 

to byl šok. Představoval jsem si, jak by 

asi vypadal současný projekt a spisová 

agenda ke stavebnímu povolení. 

V  tomto krovu je další rarita. Je zde 

umístěna zvonkohra od  zvonaře Petra 

Rudolfa Manouška. Zvonkohra je kon-

cipována pro vnitřní poslech, aby dle 

„ochránců přírody“ nebylo ovzduší zne-

čištěno hlukem. Vznikl tak unikát, který 

také ve světě nemá konkurenci. Zvon-

kohra je osazena deseti zvony, které 

nesou jména původních zvonů, kterých 

bylo postupně také deset, i  když zvo-

nová stolice byla osazena vždy pouze 

čtyřmi zvony.

Zvon Jan Martin z  roku 1571 je ne-

zvěstný, sv. Jindřich pukl v  roce 1804, 

Jindřich Josef František z r. 1804 byl re-

kvírován za  1. světové války, Dominik 

z  r. 1707 pukl v  roce 1816, Dominik II. 

z roku 1816 pukl v roce 1850, Dominik 

III. z  roku 1850 rekvírován za 1. světo-

vé války, Kristus Král z roku 1927 rekví-

rován za 2. světové války, Václav z roku 

1927 rekvírován za 2. světové války, Jin-

dřich z roku 1927 rekvírován za 2. svě-

tové války. 

Zůstal pouze jeden původní nejstar-

ší zvon sv. Marie od Bartoloměje z No-

vého Města, odlitý v  roce 1518, který 

po  restaurování Petrem Rudolfem Ma-

nouškem můžete obdivovat v  luxus-

ní restauraci v 7. a 8. patře. Je zajíma-

vé, že na  tento 10. nejstarší pražský 

zvon si nedovolili sáhnout ani za 1., ani 

za  2.  světové války. Je na  něm latin-

ský nápis „Zvoním jen ve  výjimečných 

případech“. Proto jsem zakázal na  něj 

zvonit s výjimkou dvou případů – když 

by osobně Jindřiškou věž navštívil pa-

pež a dal nám rozhřešení, a za druhé, 

až bude potřeba přivolat blanické rytí-

ře na pomoc české rozhádané politic-

ké scéně. Když naši Jindřišskou věž na-

vštívil Kardinál Dominik Duka, zvažoval, 

zda ta doba již nenadešla.

Obr. 5 Výkresová dokumentace: a) axonometrie nezávislého železobetonového skeletu; půdorysy 

jsou z počáteční studie – desky kotvené do původního zdiva: b) prodejna v 2. NP, c) restaurace 

v 7. NP, d) vyhlídka v 10. NP ❚ Fig. 5 Drawings: a) axonometric projection of independent 

reinforced concrete skeleton; ground plans from initial study – slabs anchored to the original 

masonry: b) shop in 1st above-ground floor, c) restaurant in 6th above-ground floor, d) lookout 

in 9th ground-above floor

Obr. 6 Grafické výstupy statického výpočtu desky a stropu ve 4. NP nové věže ❚ 
Fig. 6 Graphic outputs of structural analysis of the ceiling slab on the 3rd floor 

of the new tower
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Zatím věříme, nezvoníme a těšíme se 

na  oslavy desátého výročí znovuzro-

zení Jindřišské věže, která byla slav-

nostně otevřena 12. 12. 2002 ve 12. h 

ve 12. podlaží 120 dní po kulminaci ka-

tastrofální povodně na Vltavě v Praze.

ZÁVĚR

Realizovaná vestavba do Jindřišské vě-

že je svou koncepcí založenou na  re-

spektování principů památkové ochra-

ny historicky cenných staveb ojedině-

lým příkladem řešení, které umožni-

lo nové využití dříve zcela zanedbané 

a  opuštěné věže, a  tím přispělo k  za-

chování a  zpřístupnění zajímavé histo-

rické stavby, jež je v  historickém kon-

textu nedílnou a charakteristickou sou-

částí centrální části Pražské památko-

vé rezervace.

Konstrukce spoluvytvářející interiér 

vestavby do  Jindřišské věže byly na-

vrženy tak, aby použité materiály pů-

sobily harmonicky ve vztahu ke dřevě-

ným a kamenným konstrukcím původ-

ní stavby věže. Proto bylo použito kartá-

čované dřevo, měď, přírodní keramika, 

kovářsky zpracované železo a beton. 

Tvarování jednotlivých detailů využívá 

tradičních technologií opracování těch-

to materiálů při respektování přiroze-

ných vlastností každého z nich. Tvarové 

řešení detailů však nevychází z histori-

zujících forem, ale je založeno na sou-

dobém pojetí a  jeho harmonickém za-

pojení do původního historického kon-

textu Jindřišské věže. Původní stavební 

součásti věže byly v duchu požadavků 

zástupců památkové péče zachová-

ny, restaurovány a staly se součástí no-

vě utvořeného prostorového konceptu.
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Obr. 7 Zemní práce v suterénu ❚ 
Fig. 7 Earthwork in the basement

Obr. 8 Bez trvalé spolupráce tesařů-

horolezců by nebyla výstavba nové věže reálná 

❚ Fig. 8 Without permanent cooperation 

with carpenters – rock climbers, building of 

the new tower would not be possible

Obr. 9a, b Armování stropních desek a jejich 

betonáž byla velmi obtížná 

❚ Fig. 9a, b Reinforcing and concreting of 

the ceiling slabs was very difficult

Obr. 10a, b Betonáž pomocí mobilních 

čerpadel ❚ Fig. 10a, b Concreting with 

mobile pumps

Obr. 11 Montáž podlahy 9. podlaží zavěšené 

na ocelovém rámu ❚ Fig. 11 Fitting of the 

suspending floor of the 8th floor from a steel 

frame

Obr. 12 Výstavní prostory, v rozích nosné 

sloupy nezávislé železobetonové konstrukce 

❚ Fig. 12 Exhibition hall, columns of 

reinforced concrete structure

Obr. 13 Moderní kuchyně zavěšená na 

ocelových táhlech ❚ Fig. 13 Modern 

kitchen suspended on steel tie bar

Obr. 14 Železobetonové schodiště 

❚ Fig. 14 Reinforced concrete staircase
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