
BUDE ČESKÝ TESAŘ PRACOVAT 
NA KATEDRÁLE NOTRE DAME?

Není už mnoho míst v Praze, kde by se na opravách nepodílel „první hradní tesař“ 
Jiří Zdislav Jankovský. Ačkoli chtěl být po svém otci hajný, rodina byla trnem v oku 
bývalému režimu a tak vysněné povolání dělat nemohl. Ale všechno zlé je pro něco 
dobré, možná jsme přišli o dobrého hajného, ale zase se „zrodil“ tesař, který opravuje 
památky, a nejen je, a uchovává tak odkaz našich předků.

„Po té, kdy jsem nemohl dělat hajného, mne táta 
poslal do Tábora, kde jsem se vyučil tesařem, a byla to 
podařená volba. Práce s dřevem mi učarovala stejně 
jako rekonstrukce památek. Po vojně jsem pracoval 
na opravě kostela Pany Marie Sněžné v Praze, což 
byla hned velká průprava do dalších prací. Šlo 
o obrovskou opravu, měnily se všechny vazné trámy, 

text: Aleš Pohořal, foto: archiv Jiří Z. Jankovský

které byly přes patnáct a půl metru dlouhé a každý 
vážil dvě a půl tuny. Bylo nás na to jen pět. A už jsem 
u památek zůstal,“ říká pan Jankovský.

Zajímá se o všechno, co se týká dřeva, pracuje 
nejen na památkách, ale umí i arboristiku, 
především rizikové kácení, staví vory starými 
technologiemi, provozuje je v létě v Kamýku i pro 
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Jiří Zdislav Jankovský na Karlštejně
Jiří Zdislav Jankovský in Karlštejn Castle.



Spouštění celého krovu věže v Bilanech
Lowering the entire roof frame of the tower  
in Bilany.

Sloup se sedlem na Karlštejně
Column with a beam in Karlštejn Castle

Ruční doprava trámu na Chrám Matky boží 
před Týnem 
Manual transportation of the beam to the Church 
of Our Lady in front of Týn.Bilany.

Spolupracoval jsem tam s Ondrou Protivou a Karlem 
Stýblem. Zajímavostí bylo, že s námi pracoval 
také francouzský sekáč Gustave Remon a na 
základě toho jsme dostali i pozvání pracovat na 
katedrále Notre Dame. Uvidíme, zda se to podaří. 
V současnosti pracuji s Janem Fabichem. Dělali jsme 
třeba Staroměstský jez, to bylo obzvláště zajímavé, 
protože ty jezy se moc nedělají. Dále Týnský 
chrám, letos jsme tam byli znova, protože to už je 
pátá etapa a končil jsem svatovítskou katedrálou. 
Mám spoustu realizací na Pražském hradě, kostelů, 
paláců, klášterů. Jinak se snažím trochu věnovat 

veřejnost. Na vorech je vše ruční práce, seká i vesla. 
Také reprezentoval Českou republiku v Timbersportu 
(soutěž dřevorubců) a byl členem štafety, která 
získala ve Švýcarsku šesté místo. A jak říká: „Chtěl 
bych si zkusit ještě bednařinu, vyjednávám v tom 
směru v plzeňském Prazdroji, tak doufám, že to vyjde.“

„Loňský rok byl velmi podařený, začínali jsme 
stropem v Císařském paláci na Karlštejně, to bylo 
skoro 300 kubíků ručně sekaného dubu, práce 
v tomto objemu se tam nedělala mnoho set let, 
dovolím si tipnout, že to bylo takových 500–600 let. 

habsburským majetkům, takže Konopiště, Brandýs 
atd. atd. Dovolím si neskromně tvrdit, že větší 
portfolio tesařských prací, než mám já, nemá 
v republice nikdo. Ještě se vrátím ke Karlštejnu, 
tam bylo vše, jak být má. Stromy na opravu se 
kácely v zimě, jak se to má. A nejen to. Také podle 
lunárních fází, jak to dělali naši předkové, a to má 
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neuvěřitelný vliv na kvalitu dřeva a potažmo prací. 
 Tesařina je složitá a hrozně těžká, špinavá, v létě 
horko, v zimě zima, když prší, jste mokrý. Málokdo 
ji chce dělat. Měli jsme mladé zájemce, ale nikdo 
z nich u této práce nevydržel. Jen takovou perličku, 
která s tím souvisí. Když se stavěla svatovítská 

katedrála, nejhonorovanější byli kameníci a tesaři, 
ale už tenkrát měli tesaři o hodinu kratší pracovní 
dobu, tak se alespoň uznávalo, jak to je těžká práce. 
A jak bych si představoval svého nástupce? Budete 
možná překvapeni, ale měl by to být šikovný kluk, 
který ale nic z tesařiny neumí. Když přijde někdo, 
kdo už má své zavedené postupy, těžko to zvládá. 
Vychoval bych si ho od úplných začátků, naučil 
postupy, a ukázal vše, co dobrého i těžkého tesařina 
přináší. Musí to být v dobrém slova smyslu „magor“ 
do tesařiny, stejně jako my, co to teď děláme.

Zajímavostí je „majstrštych“, který máme, 
a myslím si, že to je, minimálně u nás v republice, 
ale i v celé Evropě něco výjimečného. Na Pražském 
hradě se podařilo udělat depozit historického řeziva, 
a když tam pracujeme, tak opravujeme baroko 
barokem a renesanci renesancí, dřevo je vyzrálé 
stovky let, a když uděláte tesařský spoj s truhlářskou 
přesností, tak to tam zůstane 300 i 500 let a nikdy se 
to nehne. Velmi zábavné bylo, když jsme opravovali 
Baziliku sv. Jiří, tak v osmdesátých letech celou tu 
konstrukci krovu brousili dříve drátěnými kartáči, 
takže zmizely stopy opracování a osekání sekerou. 
Když jsme dělali opravu, dali jsme tam vlastně 
cennější dřevo, a protože jsme zachovali stopy 
po sekerách, tak to má vypovídající historickou 
hodnotu.  

Odstraňování poškozených sloupů na prvním ná-
dvoří Pražského hradu
Removal of damaged columns in the first courty-
ard of Prague Castle.

Dubový rošt pláště Staroměstského jezu
The oak grate of the Old Town Weir casing.
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“As I couldn’t work as a forester, my dad sent me to 
the town of Tábor, where I trained to be a carpenter, 
and it was a good choice. Working with wood 
fascinated me as well as the reconstruction of 
monuments. After the military service, I worked on 
the repair of the Church of Our Lady of the Snows in 
Prague, which was great preparation for my further 
work. It was a huge repair: all the tie beams were 

There are not many places in Prague in repairs of which the “number one castle 
carpenter” Jiří Zdislav Jankovský did not take part. Although he wanted to be a forester 
like his father, his family was a thorn in the side of the former regime and thus he could 
not do his dream job. But “every cloud has a silver lining”, as a saying goes. We may 
have lost a good forester but, instead, a carpenter was “born”, who repairs monuments 
and not only them, thus preserving the legacy of our ancestors.

good at arboriculture, especially risky felling, builds 
rafts using old technologies and in the summer 
operates them for the public in Kamýk on the Vltava 
River. Everything on the rafts is handmade – he 
even carves the oars. He also represented the Czech 

WILL A CZECH CARPENTER 
WORK AT NOTRE-DAME?
text: Aleš Pohořal, photo: Jiří Z. Jankovský archive

Mimořádně složitá oprava barokní krovové kon-
strukce na Pražském hradě (prováděno pod střešní 
krytinou) – v levém horním rohu signováno tesař-
skou značkou.
Extremely complex repair of the Baroque truss 
structure at Prague Castle (carried out under the 
roof covering) – signed with the carpenter's mark 
in the upper left corner.

Sestavení věže na zemi, v popředí ručně sekané římsy.
Building a tower on the ground; the hand-hewn corni-
ce is in the foreground.

changed, which were over fifteen and a half meters 
long and each weighed two and a half tons. There 
were only five of us for that job. I’ve been working at 
monuments since then”, says Mr. Jankovský.

He is interested in everything related to wood. 
He works not only at monuments, but he is also 
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Republic in Timbersport (a lumberjack competition) 
and was a member of the relay team that won sixth 
place in Switzerland. And as he says: “I would also 
like to try cooperage. I am negotiating this matter 
with Pilsner Prazdroj and hope it will work out”.

“Last year was very successful. We started it with 
the ceiling in Imperial Palace in Karlštejn Castle - 
there was almost 300 cubic meters of hand-hewn 
oak. Such volume of work had not been done there 
for several centuries, I dare guess it must have 
been about 500-600 years. I worked there with 
Ondřej Protiva and Karel Stýblo. An interesting fact 

Práce na Chrámu Matky boží před Týnem
Work on the Temple of the Church of Our Lady in 
front of Týn.

Opravy na Karlštejně
Repairs in Karlštejn Castle

Repliky gotických seker používané při opracování 
dřeva
Replicas of Gothic axes used for woodwork.

was that the French carver Gustave Remon worked 
with us, and on the basis of that we were invited 
to work at Notre-Dame Cathedral. We’ll see if it 
works out. I am currently working with Jan Fabich. 
We did, for example, the Old Town Weir, which 
was particularly interesting, because weirs are not 
done very often. The next was Týn Church, where 
we have been again this year, because it is already 
the fifth stage of reconstruction. I finished the year 
with St. Vitus Cathedral. I have done a lot of works 
at Prague Castle, churches, palaces and monasteries. 
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I also try to pay some attention to the Habsburg 
properties, which are Konopiště Castle, Brandýs 
Castle, etc. I dare say immodestly that no one in our 
country has a bigger portfolio of carpentry works 
than I have. But let me return to Karlštejn Castle. 
Everything was done there properly. Trees for the 
repair were cut down as it should be done - in the 
winter. And not only that. They were cut down 
according to the lunar phases as our ancestors did, 
which has an incredible effect on the quality of the 
wood and therefore the quality of work.

Carpentry is complicated, very hard and dirty 
work; it is hot in the summer, cold in the winter and 
when it rains, you get wet. Few people want to do 
it. We have had young people interested in it, but 
none of them lasted in the job. Let me tell you just 
one interesting fact related to our work. When St. 
Vitus Cathedral was being built, the most honoured 
workers were stonemasons and carpenters, but even 
then carpenters had an hour shorter working hours, 

Pasování dubového stropního trámu do výměny
Fitting an oak ceiling beam for replacement.

Lichtenštejnský palác – takhle to většinou vypadá, 
než do toho poprvé říznou
Liechtenstein Palace. This is what it usually looks 
like before carpenters make their first cut.

so it was even then recognized how hard their 
work was. And how do I imagine my successor? 
You might be surprised, but he should be a handy 
boy who doesn’t know anything about carpentry. 
Those who come with already established work 
techniques find it difficult to manage work. I would 
raise such a boy from the very beginning, teach him 
the procedures and show him everything good and 
difficult that carpentry brings. He has to be crazy 
about carpentry, just like us who are doing it now.

The interesting thing is the “masterpiece” 
that we have, and I think that it is something 
exceptional, at least in our country, but perhaps 
also in the whole of Europe. At Prague Castle, we 
managed to make a stock of historical timber, 
and when we work there, we repair the baroque 
things by using baroque wood and renaissance 
things by using renaissance wood; the wood has 
matured for hundreds of years and if you make 
a carpenter’s joint with a joiner’s precision, it will 
stay there for 300 or 500 more years and it will 
never move. It was very funny that when we were 
repairing St. George Basilica in the 1980s, we wire 
brushed the entire structure of the roof and thus 
the traces of processing and cutting with an axe 
disappeared. When we did the repair, we actually 
used more valuable wood in there because we 
preserved the axe marks and it has a historical value 
speaking for itself.  
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