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představujeme

Profesní dráha dřevo-soustružníka pana 
Antonína Hájka se zpočátku ubírala 
směrem ke zpracování kovu a vrcholo-
vému sportu, nicméně již v období uč-
ňovských let se u něj začala projevovat 
schopnost výtvarného vyjádření, zajímal 
se o kresbu, výtvarné práce a aranžmá. 
Zvolený obor strojní zámečník, ve kte-
rém se vyučil, jej však po této strán-
ce nedokázal uspokojit a proto se od 
sedmdesátých let minulého století začal 
věnovat soustružení dřeva a o zhruba 
10 let později i jeho zdobení, stejně 
jako kdysi dávno pastevci v tomto kraji, 

dlabanými ornamenty vylitými horkým 
cínem. Impulzem k zavedení této u nás 
již téměř zapomenuté techniky, se mu 
stal jeho nástup do tehdejšího zaměst-
nání na místo správce budov Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Uherském 
Hradišti, kde si osvojil zhotovování forem 
a základy metalurgie. 
„Díky tomu se pan Hájek zařadil mezi 
ojedinělé tvůrce, kteří navazují na stará 
řemesla a rozvíjí rukodělnou uměleckou 
tvůrčí práci vycházející z klasické tradiční 
technologie. Jeho dřevěné umělecko–
řemeslné výrobky, které dříve dodával 
jako sortiment tradiční lidové výroby do 
prodejen Krásné jizby po celé repub-
lice i do zahraničí, jsou známé cha-
rakteristickým designem, vytříbeností, 
precizností a schopností přizpůsobit se 
prostředí, době, ale i požadavkům veřej-

nosti,“ řekla nám před časem o Antonínu 
Hájkovi PhDr. Romana Habartová, etno-
grafka Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s tím, že tematický okruh jeho 
tvorby je široký a zahrnuje především de-
korativní užitné bytové doplňky, z nichž 
k vyhledávaným patří umělecky zpra-
cované svícny, dózy, misky, soupravy 
ručně i strojově soustružených nádob, 
misek, talířů a mís a řada dalších před-
mětů (např. rukojeti pastýřských bičů) 
s bohatou (cínovou) intarzií.

Na upraveném soustruhu 
a ručně vyrobenými dláty

Při výrobě těchto předmětů Antonín 
Hájek pracuje na upraveném soustru-
hu a s pomocí široké škály soustružnic-
kých dlát (zkosené, půlkulaté, žlábkové, 

Má zálibu ve starých technikách 
a netypických velikostech

Bývalý závodník Dukly Praha a reprezentant v lehké atletice dnes šestasedmdesátiletý pan Antonín 
Hájek z Uherského Hradiště – Mařatic je sice původní profesí strojní zámečník, ale již více jak 40 
let se zabývá výrobou originálních dřevěných misek, talířů, dóz, svícnů a také různých předmětů 
v netypických tvarech a rozměrech. Při jejich zhotovování navíc jako jediný u nás používá kombi-
novanou techniku soustružení a vylévání dřeva horkým cínem, za což jej v roce 2008 jeho rodné 
město odměnilo prestižní Cenou Vladimíra Boučka (uherskohradišťský rodák, který stál u zrodu 
ÚLUV), udělovanou každoročně za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby v regionu, a v roce 
2011 ministr kultury čestným titulem Nositel tradice lidových řemesel.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv výrobce

V dílně Antonína Hájka v Uherském Hradišti – Mařaticích již přes 30 let vznikají různé dekorativní užitné předměty, vyráběné 
kombinovanou technikou soustružení a vylévání dřeva horkým cínem
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prstencové atd.), které si jako vyučený 
nástrojař sám vyrobil. Základním mate-
riálem těchto výrobků je vyzrálý přiro-
zeně sušený masiv z povětšině domá-
cích dřevin, jako je ořech, buk, javor, 
švestka, hrušeň, meruňka apod. Jejich 
polotovary si připravuje na pásové pile, 
kde si vyřeže základní tvar a zkosí hrany. 
Takto připravený polotovar pak upne do 
soustruhu a pomocí soustružnického 
dláta postupně obrábí vnější stěnu bu-
doucího výrobku a osazení dna. Poté 
předmět otočí, do sklíčidla soustruhu 
upne jeho osazené dno a po obvodu 
vnější stěny vysoustruží určitý počet 
drážek o hloubce 2–3 mm, které tvoří 
základní kostru cínového zdobení. Po 
sejmutí ze soustruhu se mezi těmito 
drážkami ručně vyřežou řezbářským 
dlátem spojovací žlábky a další prvky 
ornamentu, jako jsou obloučky, vruby 
apod., které spolu s hlavními drážkami 
vytvářejí osobitý výrobcův rukopis.

Cín nesmí být příliš horký 
ani studený

Hotové drážky se pak postupně přelepu-
jí balícím papírem, který je nutné dobře 
utěsnit lepicí páskou, aby pevně přilnul 
ke stěnám a nepropustil roztavený kov. 
K vylévání používá směs cínu (asi 90 %) 

a olova (asi 10 %), kterou roztaví v tavicí 
misce nad plynovým hořákem a malým 
pramínkem ji vlévá do otvorů v okrajích 
reliéfu. Při lití je předmět postavený na 
otočném stojánku, čímž misku s kovem 
drží na místě a pouze otáčí předmětem. 
„Roztavený cín musí mít určitou teplotu. 
Nesmí být příliš horký, aby se dřevo ne-
pálilo, ale ani nedostatečně rozehřátý, 
aby mně tzv. nezmrznul dřív, než zateče 
až na konec vylévaného úseku. Proto jej 
používám v kombinaci s olovem, jež má 
nižší tavící teplotu kolem 170 °C než cín 
(227 °C), díky kterému se pak jeho ta-
vitelnost sníží na zhruba 190 °C. Olova 
ale musí jen max. 10 %, aby hotová in-
tarzie byla lesklá a nezšedla,“ upřesnil 
řemeslník. Po vychladnutí kovu se papír 
odtrhne a celý výrobek se znovu lehce 
osoustruží, aby se začistila spára mezi 
dřevem a cínem a vytvořil se jednolitý 
povrch. Teprve pak se vysoustruží vni-
třek výrobku, který se po celkovém 
obroušení povrchově upraví bezbarvým 
ekologicky nezávadným lakem.

Od mládí rád láme rekordy, 
nejen sportovní

Řemeslným vrcholem Antonína Hájka 
mezi výše uvedenými drobnými výrobky 
jsou čutory (ploché láhve o objemu cca 

0,5 litru) soustružené z jednoho kusu 
dřeva, jejichž dutina se vybírá speciál-
ním pravoúhle zahnutým dlátem. A to 
skrz otvor ve stěně, který pak mistr 
po dokončení dutiny zaslepí dřevěnou 
zátkou tak dokonale, že to laik nepozná 
a čutory jsou plně funkční. Kromě této 
dnes již pro něj rutinní práce ale také 
rád experimentuje a vytváří kuriozity, 
jimiž zviditelňuje svoji zálibu v médiích. 
Jako vrcholový sportovec láme rekor-
dy také v oblasti své umělecké tvorby 
a svoji techniku kovových intarzií zvidi-
telnil několika extrémními pokusy o vý-
robu unikátních předmětů. Šlo např. 
o obří kraslici z javorového dřeva, vyso-
kou 72 cm, s průměrem 48 cm a vážící 
38 kg, zapsanou do Guinessovy knihy 
rekordů, kterou zhotovil při příležitosti 
regionální soutěže O nejkrásnější kras-
lici přelomu tisíciletí jako památku na 
příchod nového milénia. 
„Mrzí mě, že nikdo jiný už metodu zdo-
bení dřeva horkým cínem nepoužívá 
a tak jsem chtěl udělat něco velkého, 
aby se na ni alespoň nezapomnělo“, 
vysvětluje nám motiv výroby obřího 
vejce a dodává, že o tři roky později 
(2003) se rozhodl svůj rekord překonat 
druhou obří kraslicí měřící 103,7 cm, 
s průměrem 54,2 cm a vážící 61,5 kg, 
z nichž 10 kg připadá na cín. „Tyto roz-

Tvar budoucího předmětu a základní kostru cínového zdobení mistr vytváří na upraveném soustruhu a s pomocí široké škály 
vlastnoručně vyrobených dlát

Spojovací žlábky a další prvky ornamentu, do kterého často včleňuje i různé růstové vady dřeva, se vyřezávají řezbářským dlátem
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měry měla mít už první velká kraslice 
z roku 2000, ale kvůli nedostatku kva-
litního materiálu jsem byl tehdy nucen 
splnit si svůj cíl jen částečně. Tato druhá 
kraslice je dnes umístěna v Muzeu re-
kordů a kuriozit v Pelhřimově. Podobně 
jako ta první je dutá, neboť nebyla sou-
stružena z jednoho kusu dřeva, ale ze 
vzájemně slepených šestibokých lamel 
různých průměrů, zhotovených ze 40 
mm tlustých a 95 mm širokých vysu-
šených vlysů,“ dodává řemeslník, který 
se nám při naší zářiové návštěvě u něj 
v dílně pochlubil dalším extrémním po-
kusem, a to rekordním štafetovým ko-
líkem z bukového dřeva o délce 90,5 
cm, průměru 88 mm, vážícím 4,9 kg. 
Vyrobil jej při příležitosti letních olympij-
ských her v Aténách, a při oslavě 60. 
výročí pražské Dukly, kam byl jako její 
někdejší člen pozván, se mu na něj po-
depsali čeští olympionici, kteří získali 
medaili na některé z olympiád.
Zatím poslední z kuriozit Antonína Hájka, 
kterou dnes pro zájemce vyrábí i na za-
kázku, je lehký přenosný hudební nástroj 
znějící jako cimbál, který tvůrce pojme-
noval po sobě „Tondobrnk“ a pod tímto 
názvem jej má zaregistrovaný na paten-

tovém úřadě. Je soustružený z jednoho 
kusu ořechového dřeva a vypadá jako 
větší dřevěný talíř o průměru 35–45 cm 
(v závislosti na materiálu), který má po 
obvodu pražec a kovové struny v počtu 
13 (dětský), 16, 18 nebo 21. Hraje se na 
něj dřevěnými paličkami a je určen pro 

začínající i zkušené cimbálisty. „S jeho 
vývojem mně pomáhala přední česká 
cimbalistka Zuzana Lapčíková a první 
z těchto ‚cimbálů‘ – osmnáctistrunný, 
směřoval do Austrálie k jisté cimbálové 
kapele tamní české komunity,“ pochlubil 
se nám závěrem výrobce.

Vyřezaný ornament se pak přelepí balicím papírem a na otočném stojánku se vyleje horkým cínem roztaveným nad plynovým 
hořákem. Po vychladnutí kovu se papír odtrhne a celý výrobek se znovu lehce osoustruží

Řemeslným vrcholem A. Hájka jsou čutory soustružené z jed-
noho kusu dřeva

Funkční zakázkově vyráběný „minicimbál“, patentovaný pod 
názvem Tondobrnk

Představenou starou techniku mediálně zviditelňuje vytvářením různých kuriozit


