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Od přírodních i barvených 
hraček…

Osmapadesátiletý Zdeněk Bukáček je 
pokračovatelem rodinné tradice výroby 
tzv. krounských hraček, které vyráběl už 
jeho dědeček František Bukáček a po 
něm i otec Zdeněk Bukáček starší. 
Vnuk a syn Zdeněk se jí věnuje od roku 
1972, kdy se začal učit ve Školském 
ústavu lidové umělecké výroby v Praze 
v oboru „Umělecký zpracovatel dřeva“. 
Odbornou praxi vykonával v rodinné 
dílně pod dohledem otce, který tyto 
hračky vyráběl pro prodejny někdejšího 
Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV) 
a s nímž po vyučení pracoval rovněž jako 
zaměstnanec ÚLUV až do jeho rozpadu. 
V roce 1992 nastoupil cestu soukromé-
ho živnostníka a základ jeho výroby tvořily 
výhradně soustružené hračky vycháze-
jící z tradičního sortimentu někdejších 
krounských hračkářů, jako byly např. 
soustružené panenky (samostatné nebo 
jako maminky s miminkem či panenky 
s jinými doplňky, jako je máselnice, 
chléb apod.), husaři či trubači na koních, 
bubeníci, dragouni a jiné. Kromě toho 
vyráběl i tradiční pohyblivé hračky, jako 
např. zobající slepičky, koníky u žlabu 
nebo kovající kováře, které byly na rozdíl 
od současnosti i jako hračky prodávány.

Tradiční krounské hračky jdou dnes na trh 
jako folklorní a dekorační předměty

Oblast kolem Hlinska v Kraji Vysočina bývala v minulosti známým střediskem podomácké výroby 
v nejrůznějších oborech zpracování dřeva. K tradičnímu sortimentu tamních obyvatel patřily mimo jiné 
i soustružené hračky, jejichž výrobou se na přelomu 19. a 20. století proslavila obec Krouna, kde se 
jí nezřídka věnovaly celé rodiny a jejich produkce zásobovala nejen okolní trhy, ale prostřednictvím 
podomních obchodníků se šířila i za hranice země. V této bezmála 130 let trvající tradici svých předků 
již čtyřiačtyřicátým rokem pokračuje místní rodák pan Zdeněk Bukáček, byť dnes jeho dílnu kvůli platné 
legislativě neopouštějí soustružené hračky, ale folklorní a dekorační předměty v podobě soustružených 
panenek, husarů na koních, zobajících slepiček, fotbalistů, rybářů, kominíků, šachových figurek apod.

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

Osmapadesátiletý Zdeněk Bukáček z Krouny je aktivním pokračovatelem někdejší 
podomácké výroby světově proslavených krounských soustružených hraček
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… k dnešním folklorním 
a dekoračním předmětům…

Po nabytí účinnosti Zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na vý-
robky, ve znění pozdějších předpisů, 
a na něj navazujícího tehdejšího naříze-
ní vlády č. 19/2003 Sb. (dnes NV č. 
86/2011 Sb.), o technických požadav-
cích na hračky, začal Zdeněk Bukáček 
svůj sortiment na trhu prezentovat a pro-
dávat jako folklórní a dekorační předměty 
určené pro dospělé sběratele. A to kvůli 
povinnostem výrobců plynoucích ze zmí-
něných předpisů, které jim ukládají, aby 
bezpečnost svých produktů dokazovali 
prostřednictvím certifikátů vydávaných 
autorizovanou osobou, přičemž za nespl-
nění této povinnosti jim ze strany České 
obchodní inspekce hrozí pokuta až 20 
mil. Kč. „Ceny těchto certifikátů, které 
se jak známo musí pravidelně po třech 
až pěti letech obměňovat, se odvíjí od 
počtu provedených zkoušek a v době, 
kdy se mě začaly týkat, se pohybovaly 
v průměru 5000 Kč za jeden vzor vý-
robku. V mém případě, jelikož dělám 30 
různých druhů, by mě tyto zkoušky přišly 
zhruba na 150 tisíc, což si vzhledem ke 
způsobu výroby nemohu dovolit,“ říká 
výrobce, který byl proto nucen svoji pro-
dukci upravit a označit tak, aby nebyla 

zaměnitelná s hračkami. V souvislosti 
s tím tak musel od některých problémo-
vých vzorů ve svém sortimentu upustit 
a nahradil je novými vzory podle přání 
zákazníků. „S mými hračkami, přestože 
jsou prověřené staletími, si bez atestů 
děti hrát nesmí, a tak vyrábím i šachové 
figurky, kuchaře, fotbalisty, kominíky, 
pošťáky, rybáře atd. jako suvenýry pro 
některé hotelové sítě, fotbalové kluby, 
profesní svazy nebo větší firmy, které je 
rozdávají svým zákazníkům či zaměst-
nancům jako vánoční dárky,“ upřesňuje 
řemeslník, který ročně vyprodukuje asi 
2500–3000 různých figurek a prodává 
je v cenách od cca 100 do 450 Kč za 
kus.

…ale s tradičními výrobními 
postupy

Přitom ale Zdeněk Bukáček u všech 
svých výrobků dbá nejen na tradiční tva-
rovou kultivovanost a vyváženost barev 
i dekoru, ale také na technologii výroby 
a dodržení výrobních postupů. Důkazem 
toho je ocení ministra kultury ČR „Nositel 
tradice lidových řemesel“, kterého se 
mu dostalo v roce 2002, a to v oboru 
Soustružení dřeva – tradiční dřevěná 
hračka. Všechny jeho folklórní a deko-
rační panenky a ostatní předměty či je-

jich části jsou totiž vyráběny na běžném 
soustruhu za pomoci řady různě tvaro-
vaných dlát a z tradičních na Vysočině 
rostoucích dřevin. „Nejčastěji soustružím 
smrk, ale pod barvu používám olši, která 
se lépe krouží. Některé výrobky zhoto-
vuji také z buku nebo javoru. Materiál si 
obstarávám formou kulatiny v kvalitativní 
třídě II a dbám na to, aby byla ze zimní 
těžby. Tu si sám vybírám v lese a poté ji 
nechám převézt na nedalekou pilu, kde 
mně ji na katru rozřežou na 60 mm sil-
né fošny či v dalších v dimenzích, které 
potřebuji. Vyrobené řezivo pak nechám 
dva roky přirozeně sušit a před vlastním 
zpracováním ho ještě dosouším v dílně,“ 
prozrazuje Z. Bukáček druh a přípravu 
používaného materiálu. Na soustruhu 
se jednotlivé části výrobku také brousí 
a případně i barví a po zaschnutí se ruč-
ně spojují. „Pevné části lepím, pohybli-
vé spojuji tak jako v minulosti dřevěnými 
čepy (o průměru 2–4 mm), přičemž 
tyto části jsou ovládány režnou nití slou-
žící jako táhlo. V ojedinělých případech 
(např. u zobajících slepiček) pro pohyb-
livý spoj hlavičky používám hřebíčky. 
Potřebné zářezy pro upevnění ovláda-
cích nití zhotovuji na elektrické lupénko-
vé pile. Pro řezané prvky výrobků, jako 
jsou kupříkladu hlavy a ocasy koní apod., 
používám kotoučovou pilu s kotoučem  

Původní modely hraček a další jim podobné výrobky se dnes prodávají jako upomínkové a dekorační předměty

Základem technologie výroby je vysoustružení korpusů a drobných dílů hraček (ruce, nohy hlavičky atd.) na běžném soustruhu 
pomocí různě tvarovaných dlát
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na řezání kovů, který má jemné ozubení 
a dřevo se mě tím pádem ze zadní strany 
nevytrhává,“ upřesňuje výrobní postup 
a dodává, že pro povrchovou úpravu 
(prováděnou smáčením prvků v barvě) 
nebo vytvoření dekoru (pomocí štětečků) 
používá nitrocelulózové nebo akrylátové 
barvy.

Z obchodů přes skanzeny 
až na EXPO 2015

V současné době si Zdeněk Bukáček 
sám zajišťuje také odbyt. Své výrobky 
dodává do různých prodejen upomín-
kových předmětů v Praze a Českém 
Krumlově a také do některých galerií, 
muzeí nebo lidových skanzenů, kde se 
o ně zajímají hlavně zahraniční turisté. 
„Občas zajedu do některého ze čtyř 
skanzenů, s nimiž trvale spolupracuji 
a nebo na nějakou speciální řemeslnou 
akci (např. Svátky dřeva v Žamberku), 

kam jsem pozván. Tyto akce či skanzeny, 
z nichž nejbližší mám kousek odsud na 
Veselém kopci u Hlinska, ale nenavště-
vuji za účelem prodeje přímo na místě, 
ale kvůli prezentaci své činnosti a také 
abych si odpočinul. Zde pak pořádám 
pro děti a nezřídka i dospělé výtvarné 
dílny, kde si každý zájemce může za 
nákladovou cenu zakoupit polotovar 
nějakého výrobku a ten si pod mým 
vedením sám nabarvit a odnést domů. 
Zásadně se vyhýbám klasickým jarmar-
kům, kde lidé na vás nezřídka hledí jako 
na nějakého podbízivce, a také proto, 
že bych s sebou neměl dost zboží na 
prodej. V poslední době mám totiž tolik 
přímých poptávek ze strany kamenných 
obchodů a firem, že např. letos budu mít 
do konce roku co dělat, abych vůbec 
stihnul všechny zákazníky uspokojit,“ 
sdělil nám Zdeněk Bukáček počátkem 
března při návštěvě jeho krounské díl-
ny s dovětkem, že v loňském roce svoji 

výtvarnou dílnu jeden týden provozoval 
také na EXPO 2015 v Miláně, kam se 
dostal díky nabídce podnikového ředitel-
ství Lesů ČR Hradec Králové. „Přípravy 
mně sice zabraly asi 2 měsíce času, ale 
být jako reprezentant na výstavě, kterou 
denně prošlo až čtvrt miliónu lidí, byla 
pro mne nejen zkušenost, ale především 
velká čest,“ pochlubil se řemeslník a do-
dává, že možná i jeho přičiněním byla 
česká expozice hodnocena jako jedna 
z nejvstřícnějších k dětem.
Nepatrnou část produkce Z. Bukáček 
zasílá přímo zahraničním odběratelům, 
kteří ho před tím zpravidla kontaktují při 
výše zmíněných prezentacích a nebo 
v jeho dílně, kam občas zavítá někte-
rý z projíždějících turistů. „Kromě celé 
Evropy jsem už posílal výrobky také do 
Ameriky, Kanady a Japonska,“ doplňuje 
s tím, že nejčastějšími zahraničními ob-
divovateli jeho ruční výroby dříve bývali 
hlavně Američané, Francouzi a Britové, 
zatímco dnes je vystřídali Číňané 
a Japonci.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Zdeněk Bukáček
Místo: Krouna
Rok založení: 1992
Počet pracovníků: 1
Web: www.hrackybukacek.cz

Krouna ●

Pohyblivé prvky se spojují dřevěnými čepy o průměru 2–4 mm (v závislosti na typu výrobku) a jejich pohyb je ovládaný režnou 
nití sloužící jako táhlo

Veřejností vyhledávanou prezentací tvorby Z. Bukáčka jsou vedle výstav především 
výtvarné dílny
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www.festool.cz
Excentrická bruska 
ETS EC 150. 

Trojí nářadí v jednom.
Bruska ROTEX 150.
Brousí hrubě, brousí jemně, leští.

Rotačně-excentrická bruska je ideální pro velké plochy s rovným i klenutým 
povrchem. ROTEX 150 je neuvěřitelně univerzální: při hrubém broušení má 
silný úběr, umí dokonale jemně brousit a zároveň dokáže perfektně vyleštit
povrch. ROTEX 150 i při maximálním brusném výkonu dokonale odsává 
všechen prach, talíř rychle vyměníte díky systému FastFix.

Další excentrické 
brusky FESTOOL:

Rotačně-excentrická
bruska RO 90 DX.
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