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Z truhláře během jedné 
sezóny tesař

S rukodělnou činností společnosti ARS 
TIGNARIA se návštěvníci našich hradů, 
zámků či jiných památkově chráněných 
objektů potkávají, navzdory jejímu zalo-
žení v roce 1999, již více jak dvě dese-
tiletí. A to prostřednictvím jejího zakla-
datele Petra Růžičky, absolventa SUPŠ 
na pražském Žižkově se zaměřením na 
oblast tvorby interiéru a užitného umění, 
který se tesařině, k níž se dostal jak říká 
čirou náhodou, věnuje již od roku 1990. 
„Kolem roku 1980 jsem se rozhodl opus-

tit svoji tehdejší profesi a začal jsem pra-
covat v jisté firmě jako noční vrátný. Díky 
tomu jsem tehdy coby člen horolezecké-
ho oddílu mohl legálně dělat to, co mě 
bavilo nejvíc – různé příležitostné výškové 
práce. V souvislosti s tímto výdělečným 
koníčkem mě pak na jaře 1990 požádala 
parta kamarádů klempířů, opravujících 
na jistém kostele věžní kopuli, jestli bych 
si zde netroufnul vyměnit jeden shni-
lý trám. Po odstranění staré plechové 
krytiny se však ukázalo, že bude třeba 
vyměnit takřka celou konstrukci. To jsem 
se ale dozvěděl až po tom, když jsem 
účast na této zakázce slíbil a kdy jsem 
již nemohl nebo přesněji řečeno nechtěl 
z ní takříkajíc vycouvat, s ohledem na to, 
jak místní lidé těžce sháněli na opravu 
prostředky. Nakonec to pro mě byla velká 
existencionální zkušenost, která ze mě 
coby truhláře udělala během jedné se-
zóny tesaře,“ vzpomíná dvaašedesátiletý 

Petr Růžička na své profesní začátky, kdy 
ještě při své práci využíval řezané trámy, 
jejichž délku a potřebné spoje v hrubých 
rozměrech upravoval motorovou pilou 
a dolaďoval pomocí běžně dostupných 
tesařských dlát.

Něco sešroubovat není 
náplní Benátské charty

K dřevěným konstrukcím z ručně tesa-
ných trámů jej postupem času přivedla 
potřeba jeho živnostenské praxe, kon-
krétně pak v roce 1994 oprava střechy 
městské věže v jihočeských Slavonicích. 
„Její konstrukce byla sice navržena z ře-
zaných trámů, ale mimo jiné vyžadovala 
i zhotovení osmiboké kónické hrotnice, 
s níž si tehdy nikdo ze zúčastněných 
neuměl poradit. Nakonec jsme dospěli 
k tomu, že nejjednodušší bude ji vytesat, 
čehož jsem se díky zprostředkovaným 

Kulturním dědictvím nejsou jen stavby, 
ale i původní postupy jejich budování

Mnozí z těch, kdo letos zavítali do západočeských Plasů navštívit tamní Centrum stavitelského dědictví 
(viz DM 6/2016) a nebo na jihočeský hrad Rožmberk s právě rekonstruovanou věží Jakobínkou, 
mohli sledovat výrobu středověkých stavebních mechanismů či s jejich pomocí stavěné klasické 
dřevěné lešení. O tento nevšední zážitek se jim postarala pražská stavební huť ARS TIGNARIA ve-
dená tesařským mistrem Petrem Růžičkou, která při opravách našich kulturních památek uplatňuje 
výhradně dobovou, nezřídka i středověkou technologii včetně ručního opracování všech použitých 
prvků. A to ve spolupráci jak se zkušenými, tak i budoucími tesaři a Národním památkovým ústavem 
(NPÚ) se společným cílem naplňovat tzv. Benátskou chartu.
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Sobek a archiv P. Růžičky

Odrazovým můstkem k současné činnosti Jiřího Růžičky byl nový most na Krakovci stavěný středověkou technologií jako 
náhrada původního mostu
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informacím a staré vypůjčené sekeře ujal 
já tzv. metodou pokus – omyl. Nicméně 
na této zakázce jsem se tzv. chytil. O rok 
později (1995) se mně totiž podařilo zís-
kat velkou zakázku tesaných trámů na 
kompletní opravu kostelního krovu a od 
té doby se snažím jiné konstrukční prvky 
než tesané nebo ručně řezané nepou-
žívat,“ říká tesař, který se poté rozhodl 
svoji další činnost nasměrovat cestou 
vytyčenou tzv. Benátskou chartou. Jde 
o mezinárodní listinu stanovující pravidla 
pro konzervaci a restaurování památek 
a sídel, schválenou v roce 1964 za účasti 
tehdejšího Československa v Benátkách 
na II. Mezinárodním kongresu architektů 
a techniků historických památek. „V této 
listině jednoznačně stojí, že pokud je to 
možné, mají se památky opravovat pů-
vodní dobovou technologií. A teprve až 
poté, když to možné není, může se pou-
žít nějaká náhradní technologie. Moji zá-
sadou však je nikdy nemíchat staré pra-
covní postupy s novými, neboť se ztotož-
ňuji s názorem některých zástupců NPÚ, 
že jako kulturní dědictví by neměly být 
vnímány jen samotné stavby, ale i způso-
by, jakými se o ně lidé v minulosti starali 
a jak je stavěli,“ konstatuje Jiří Růžička, 
který s přibývajícími zkušenostmi začal 
ve svých zakázkách mimo samotného 
tesání uplatňovat i komplexní historické 
stavební technologie. Ty začínají např. ve 
středověku uplatňovanou ochranou dře-
va před rychlým vysycháním a praskáním 
formou zahrabání do hnoje a končí mon-
táží s pomocí replik různých historických 
mechanismů.

Od zkušených tesařských 
mistrů na Krakovci…

Koncem devadesátých let minulého sto-
letí se v činnosti P. Růžičky respektive 
v jeho tehdy již existující společnosti ARS 

TIGNARIA tzv. „našli“ i další tesaři z růz-
ných koutů republiky, kteří se začali pří-
mo podílet a stále se podílí na některých 
jeho zakázkách. První příležitosti se jim 
dostalo při novostavbě mostu u zříceniny 
středověkého hradu Krakovec, dokon-
čeného v květnu 2005 jako náhrada pů-
vodního mostu z roku 1384, který po cel-
kovém vyhoření hradu v roce 1783 nebyl 
stejně jako ostatní dřevěné části nikdy 
opraven. Nový most byl výsledkem více 
jak pětiletého projektu „ARS TIGNARIA 
REDIVIVA“, jehož zadavatelem byl Státní 
hrad Křivoklát a NPÚ v Praze. Firma ARS 
TIGNARIA jej realizovala ve spolupráci 
s pražským projektantem Ing. Vítem 
Mlázovským, který pro navržení mostní 
konstrukce využil středověký konstrukční 
princip husté trojúhelníkové sítě prosto-
rově provázaných prvků (z dřevin dub 
a akát) se základním spojením na rybinu, 
zajištěnou dubovým kolíkem. Podstatou 
projektu podle jednatele totiž nebylo vy-
tvořit přesnou kopii původního mostu, 
ale zhotovit ho středověkou metodou 
s cílem zachránit a udržet jednu z nej-
starších lidských dovedností – práce se 
sekerou, která se nemalou měrou podí-
lela na tvořivém myšlení lidstva. 
„Našim cílem bylo a stále je prohlubo-
vat si teoretické znalosti o aplikování te-
sařské technologie v období středověku 
v Evropě a na jejich základě podpořit její 
používání v praxi. Tradiční způsob úpravy 
dřeva tesáním je totiž podle našeho ná-
zoru v mnoha oblastech nezastupitelný 
i při současném vysokém stupni vědec-
kotechnického rozvoje. Kromě toho 
jsme předpokládali, že výsledky projek-
tu nejen pozitivně ovlivní oblast výzkumu 
a péče o historické dřevěné stavby, ale 
že i veřejně zhotovovaná stavba podnítí 
veřejnost k hlubšímu zájmu o své kultur-
ní kořeny,“ říká mistr tesař k projektu, 
jehož některé realizační etapy byly pro-

to záměrně situovány do letního období 
a do míst s velkým pohybem turistů. To 
se týkalo hlavně přípravy konstrukčního 
materiálu, která probíhala na nádvoří 
hradu Křivoklát, kde bylo otesáno více 
než 900 metrů plochy a zhotoveno cca 
400 spojů za použití replik historické-
ho nářadí, a to především seker, jako 
jsou velké bradatice, širočiny či brada-
tice lícovky. Stejně tak ručně se řezaly 
i mostovky, pomocí dvojmužné pily tzv. 
ušatky, kterou lze denně nařezat až 24 
metrů fošen. Výsledkem tohoto snažení 
se stal 25 metrů dlouhý, 2,6 metrů široký 
a přibližně 7 metrů vysoký most s nos-
ností šest tun. Je postaven bez použití 
jediného hřebíku a jeho jednotlivé prvky 
včetně spojů jsou otesány a uloženy tak, 

10 let starý jeřáb coby hlavní exponát výstavy „Civitas Carolina“ prošel letos v Plasích kompletní opravou včetně výměny 
kovaných zpevňovacích prvků

Rukodělným způsobem byl v roce 2006 
zhotoven i středověký šlapací jeřáb vy-
užitý při opravách hradů Točník a Kost
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aby celá konstrukce byla dokonale od-
vodnitelná a v případě poškození mohl 
být každý prvek jednoduše demontován 
a nahrazen novým bez nutnosti rozebrání 
celé konstrukce. Její sestavení bylo pro-
vedeno pomocí speciálně vyrobeného 
jeřábu, který byl zhotoven rovněž z ručně 
opracovaných prvků a jehož původ je 
až v antice.

…přes Pražský hrad, 
Točník, Kost a Plasy…

Po tomto projektu, který se stal pro firmu 
pomyslným odrazovým můstkem v její 
současné činnosti, se jeho autoři kon-
cem února 2006 přesunuli na Pražský 
hrad, kde pod jejich rukama (z iniciativy 
Správy Pražského hradu a Národního 
technického muzea) vznikala replika 
středověkého šlapacího jeřábu (s vy-
ložením ramene v rozmezí 2,9–4,7 m 
a nosností 700 kg), stavěného tradič-
ní technologií podle iluminace v Bibli 

Václava IV. Po dokončení byl jeřáb ná-
sledně téhož roku prezentován jako ak-
tivní exponát na výstavě „Karel IV. – císař 
z Boží milosti“ a v dalších letech byl fir-
mou ARS TIGNARIA využitý při opravách 
střešních konstrukcí na hradech Točník 
a Kost. V první polovině letošního roku 
byl opět veřejně k vidění, byť v rozebra-
ném stavu, v areálu hospodářské dvora 
v úvodu již zmíněném CSD Plasy, kde byl 
opravován pro potřeby právě probíhající 
pražské výstavy „Civitas Carolina aneb 
stavitelství doby Karla IV.“. Spolu s tou-
to opravou zde tesaři pro tutéž výstavu 
zhotovovali konstrukční prvky gotické-
ho beranidla pro zatloukání základových 
kůlů a také veškeré díly pro další funkční 
repliku středověkého jeřábu, tentokrát 
velkého portálového (otočného) z dře-
vin smrk, dub a akát v celkovém objemu 
cca 90 m3. Tento jeřáb bude použit pro 
další významný firemní projekt – restau-
rování středověké věže (kamenné hlás-
ky) Jakobínka na hradě Rožmberk nad 

Vltavou. Při jeho navrhování a násled-
ném zhotovení se tesař Růžička nechal 
inspirovat kresbami a plány z tzv. Codexu 
Atlanticus Leonarda da Vinciho s tím, 
že podobný jeřáb byl pravděpodobně 
počátkem 16. století použit právě pro 
vytvoření jehlancové helmice zmíněné 
věže. 
„Pro posun tzv. ‚kočky‘ směrem dopře-
du a dozadu byl poprvé použit šroubo-
vý pojezd ovládaný paprskovým kolem 
prostřednictvím závitové tyče s velkým 
závitem. Lano je podobně jakou u vět-
šiny tehdejších jeřábů navíjeno pomocí 
pochozího kola. Při smontování, které 
proběhne počátkem příštího roku, bude 
tento cca 14 m dlouhý a 7 m vysoký 
stroj instalován v úrovni helmice věže, 
tj. přibližně ve výšce 50 m,“ upřesňuje 
tesař s tím, že instalace bude provedena 
na středověkém lešení, u jehož základo-
vých prahů byly kůly ukotveny do země 
rovněž původním způsobem pomocí 
historického beranidla.

V Plasích byly Petrem Růžičkou a jeho kolegy vytvořeny i veškeré tesané a spoji opatřené konstrukční prvky…

…pro funkční repliky gotického beranidla a středověkého portálového jeřábu

DM 10/2016
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…až k tesařským adeptům 
na Jakobínce

„Na zhotovení lešení, které kolem věže 
vyrostlo již letos v období od května do 
poloviny července, se spolu se zkušený-
mi tesaři podílela v rámci odborné praxe 
také šestice žáků 2. a 3. ročníku učební-
ho oboru tesař ze SŠ řemeslné Jaroměř, 
vedená mistrem odborného výcviku Bc. 
Ladislavem Kubiasem. Přes evropský 
program ERASMUS s nimi pracovalo 
i osm jejich stejně starých kolegů z fran-
couzského města Mont Sait Ariman, kteří 
se společně učili nejen základům tesání, 
ale také sami ručně řezali fošny, vyráběli 
spojovací kolíky, pomáhali při manipulaci 
s vrátkem vytahujícím lešeňové vazby do 
požadované výšky apod. 
„Zaučovat mladé adepty mě sice stojí 
určitý čas a tím i peníze, ale vědomí, že 
i u nás existuje škola s ‚osvíceným‘ mis-
trem, který má snahu naučit své žáky 
i něco víc než jen ‚běžnou‘ tesařinu, za 
to určitě stojí,“ konstatuje Jiří Růžička 
s tím, že ačkoliv jsou opravy památek 
středověkým způsobem ve srovnání 
s moderní technikou časově mnohem 
delší, přesto má jeho firma stále dosta-
tek práce bez toho, že by ji sám musel 
vyhledávat či prezentovat na webových 
stránkách, které pro velkou vytíženost 
nestačil aktualizovat a proto je raději zru-
šil. Mezi hlavní faktory tohoto pro někoho 
možná nepochopitelného jevu patří i to, 
že moderní technika by se mnohdy do 
opravovaného objektu buď vůbec ne-
dostala a nebo by její přítomnost mohla 
natolik narušit celkový dojem z prohlídky, 
že by se mu mnozí návštěvníci možná 
i vyhnuli. Použití dobových mechanismů 
a původní technologie oprav, které jsou 
zpravidla patřičně medializovány, jsou 
pro návštěvníky dalším zajímavým expo-

nátem či prohlídkovou trasou a naopak 
daný objekt v jejich očích ještě více za-
traktivní. Ten či onen historický mecha-
nismus může navíc na místě zůstat i po 
dokončení oprav nebo být investorem 
(nejčastěji NPÚ) použit na jiném objektu 
a v konečném zúčtování pak takto prová-
děná oprava pro něj vyjde levněji, než při 
použití běžných prostředků. Důkazem 
toho je např. výše zmíněné středověké 
lešení, po kterém mohli zájemci letos 
v létě po bezmála sedmdesáti letech vy-
stoupat až k ochozu Jakobínky, kde se 
jim kromě výhledu na Rožmberk a okolí 
dostalo i podrobných informací o její 
historii a postupech právě probíhající 
rekonstrukce. A to v rámci speciálních 
komentovaných prohlídek, o které byl 
i přes nemalé vstupné (300 Kč, aby se 
dostalo především na skutečné zájemce 
o stavební historii) značný zájem.

Pro instalaci jeřábu vyrostlo kolem rožmberské Jakobínky cca 50 m vysoké středověké lešení

Také při montáži lešení byly jako obvykle 
použity různé středověké mechanismy

Na tvorbě lešeňových prvků se podíleli 
tesařští učni ze SŠ řemeslné Jaroměř 
a francouzského Mont Sait Ariman

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: ARS TIGNARIA, spol. s r.o.
Místo: Praha
Rok založení: 1999
Počet zaměstnanců: 3
Email: faber.tignarius@c-box.cz
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