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Manželé Anna a Jan Hanzalovi se v roce 
1990 rozhodli navázat na hračkářskou 
tradici otce Anny Hanzalové pana 
Františka Janoucha. Tento někdejší živ-
nostník, rodák z Mníšku u Jindřichova 
Hradce, stál v roce 1946 u zrodu dnes 
již bývalého výrobního družstva JAS ve 
Stráži nad Nežárkou a zdejším výrob-
kům vtiskl jejich osobitý styl, ve kterém 
Hanzalovi dodnes pokračují. V prvních 
dvou letech se hračkami zabývali vedle 
svého hlavního zaměstnaní a jejich teh-
dejší výroba probíhala doma takříkajíc na 
koleně a spočívala v dokončování a ná-
sledném montování komponentů naku-
povaných od výše zmíněného družstva. 
V roce 1992 si v jeho objektu pronajali 
část výrobních prostor a pokračovali ve 
výrobě hraček ve spolupráci se zde teh-
dy rovněž sídlícím Truhlářstvím Konrád, 
které disponuje řadou soustruhů a pro 
Hanzalovy se pro příští léta stalo hlavním 
dodavatelem polotovarů. 
„Já v té době už opustil zaměstnání a to 
samé posléze udělala i manželka, která 
odešla z družstva JAS, kde asi 20 let 
pracovala jako návrhářka jdoucí tak ve 
šlépějích svého otce a zakladatele druž-
stva pana Františka Janoucha,“ vzpo-
míná na své začátky a objasňuje nám 
rodinnou tradici jedenašedesátiletý Jan 
Hanzal s tím, že manželčin otec v druž-
stvu zajišťoval vývoj a odbyt a v rámci 
této činnosti s ním spolupracoval ještě 

Rozhodujícím pro odbyt dřevěných hraček 
se zdá být jejich český původ

Nejrůznější řemeslné trhy a podobné akce pořádané během roku po celé republice ukazují, že i v době 
počítačových her si své místo na trhu stále drží také klasické dřevěné hračky. Tato skutečnost se začíná 
pozitivně projevovat v odbytu tuzemských výrobců, kteří ještě zhruba čtyři roky zpátky nezřídka museli 
svoji produkci utlumovat kvůli levným hračkám z Asie, jejichž cenám nebyli schopni konkurovat. Na 
rozdíl od řady obchodníků s dovozovými hračkami, kteří nedokázali ustát stále větší zájem o české 
výrobky ze strany spotřebitelské veřejnosti, se mnoha výrobcům naopak podařilo udržet léta budo-
vané pozice na trhu a začít znovu prosperovat. Mezi ně patří také firma ANJA manželů Anny a Jana 
Hanzalových ze Stráže nad Nežárkou, v jejichž rodině se dřevěné hračky vyrábějí bezmála 80 let.
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Výrobky firmy ANJA s legendárním kačerem, byť v jiné podobě, v sobě nezapřou 
rukopis Františka Janoucha, tchána majitele firmy Jana Hanzala
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několik let po odchodu do důchodu. Za 
tu dobu vytvořil více jak 1200 návrhů 
různých hraček, mezi které patří i mo-
del dřevěného kačera – hračky, která se 
proslavila po celém světě. V rozšiřování 
těchto návrhů pokračuje paní Hanzalová 
i nyní ve vlastní rodinné firmě, působící 
dnes již ve vlastních výrobních prosto-
rách bývalého mlýna na řece Nežárce, 
což má podle manžela zásadní význam 
pro zachování její další existence.

První tučné desetiletí střídal 
„krátkodobý“ útlum

Díky návrhům Anny Hanzalové šla pro-
dukce firmy v prvních deseti letech stále 
nahoru a svého času měla až osm za-
městnanců. Po hračkách z bukového 
dřeva bez povrchové úpravy, doplně-
ných jen drobnými barevnými kontura-
mi (na výslovné přání odběratelů), byla 
veliká poptávka zejména v zahraničí. 
Kolem roku 2002 ale situace na trhu 
začala kvůli levné asijské konkurenci 
nabírat opačný kurz. Zájem o výrobky 
postupně klesal, načež firma musela 
začít propouštět zaměstnance a o pět 
let později ji tvořili, tak jako na začátku, 
pouze oba manželé. 
„Do té doby jezdili odběratelé za námi 
a doslova nám brali výrobky pod rukama. 
Poté jsme museli začít sami hledat odbyt 
a abychom uspěli, byli jsme nuceni ne-
ustále inovovat náš sortiment a pořád vy-
mýšlet nové a hlavně laciné věci,“ pokra-
čuje ve vzpomínkách majitel a dodává, 
že z první série asi čtrnácti druhů hraček 
se tak sortiment firmy postupně rozrostl 
až na současných více jak sto produk-
tů. Vedle hraček vyrábí i různé drobněj-
ší předměty jako jsou přívěsky na klíče, 
ozdobné násadky na tužky, tyčky ke 
květinám či tzv. „magnetky“ – dekorační 
dřevěná zvířátka se zapuštěným magne-
tem, kterými lze ozdobit např. ledničku 
či jiné kovové vybavení interiéru, apod. 

Součástí sortimentu jsou také některé na 
bázi hraček vyrobené užitné předměty, 
jako např. zakládací klín dveří připomí-
nající kus ementálu s na něm pochutná-
vající si myší, zásobník na tužky, šatní 
ramínko s ozdobnou hlavičkou a další.

Návrat k lepšímu přišel díky 
patriotům 

Asi před třemi až čtyřmi roky začala firma 
opět zaznamenávat zvýšenou poptávku 
trhu po svém sortimentu, způsobenou 
rostoucím zájmem lidí o české zboží. 
Díky tomu Hanzalovi také postupně 
rozšířili svůj pracovní kolektiv o šest 
externích řemeslníků, s jejichž pomocí 
dnes některé hračky dodávají na trh až 
v několikatisícových sériích. 
„V tomto roce jsme zatím neuvedli na trh 
žádnou novinku, neboť pro velké množ-
ství práce nestačíme vyrábět ani všechny 
stávající modely,“ pochlubil se nám Jan 
Hanzal s tím, že hračky a stejně tak i os-
tatní výrobky firma asi z poloviny směruje 
do zahraničí. Především do Japonska, 
kam je dvakrát až třikrát ročně distribuuje 
prostřednictvím jisté japonské obchodní 
společnosti, která má v Praze své za-
stoupení a kromě hraček importuje také 
plzeňské pivo a další ryze české výrobky. 
„Japonci, na rozdíl od zákazníků ze zá-
padoevropských zemí, nikdy nepřestali 
upřednostňovat kvalitu nad cenou, a na-
víc požadují, aby hračky byly vyrobené 
z evropských dřevin a ne z těch, které 
rostou např. v Číně,“ pokračuje majitel 
a dodává, že velmi slibně se jeví také 
započatá jednání s jistým importérem 
dřevěných hraček z Norska. Druhá po-
lovina produkce směřuje na domácí trh, 
ale z větší části ji rovněž skoupí cizinci. 
„V tuzemsku si odbyt z části zajišťujeme 
sami a obracíme se už ne na klasické 
hračkárny, ale na majitele (preferující 
české výrobky) nově vznikajících kamen-
ných obchodů s upomínkovými předmě-

ty, s různými přírodními produkty či na 
obchody s knihami, které mají dětská od-
dělení a náš sortiment mohou nabídnout 
jako doplňkové zboží. Těžištěm našeho 
domácího prodeje je Praha, kde máme 
velkého odběratele (asi 30 % z celkové 
produkce) v Českém národním podniku, 
který má několik obchodů zaměřených 
vyloženě na přírodní materiály, jako je 
dřevo, hlína a další, a kde se kromě na-
šich hraček a jiných dřevěných výrobků 
prodává také česká keramika, přírodní 
kosmetika apod. Vedle Prahy se orien-
tujeme i na další turisticky exponované 
lokality (Český Krumlov, Telč, Kutná 
Hora), kde se snažíme oslovit zejména 
tzv. ‚baťůžkové‘ turisty, kteří přijedou na 
jeden den a chtějí si koupit něco ma-
lého na památku za jedno, maximálně 
dvě eura,“ vysvětluje Jan Hanzal s tím, 
že po některých hračkách ve stejných 
cenových relacích (kolem cca 50 Kč) se 
doslova „zaprášilo“ i na letošním festivalu 
Hračkobraní, kterého se v posledních 
letech zúčastňuje nikoliv za účelem pro-
deje, ale především z úcty k jeho pořa-
datelům za vše, co pro dřevěnou hračku 
dělají směrem k veřejnosti.

Základní faktografické údaje
Název: ANJA – Anna a Jan 

Hanzalovi
Místo: Stráž nad Nežárkou
Rok založení: 1990 (živnost 1992)
Počet pracovníků: 8
Web: www.drevenehrackyhanzal.cz

Stráž nad Nežárkou 
●

Na českém trhu se nejvíce prodávají hračky a ostatní drobné 
výrobky v cenách kolem 50 Kč

Dražší sortiment je určen hlavně pro prodej v zahraničí, zej-
ména v Japonsku


