
 

 Zemřel spisovatel Jiří Stránský  
 

Ve  věku  87  let  zemřel  v  Praze spi-

sovatel, scénárista a politický vězeň Jiří 

Stránský, bývalý předseda PEN klubu, 

spisovatel a skaut. U širší veřejnosti ho 

proslavil zejména televizní seriál Zdi-

vočelá země, na němž se podílel. 

O jeho úmrtí informoval „Deník N“ 

s odvoláním na spisovatelovu dceru. 

Agentuře ČTK informaci potvrdil před-

seda Českého centra mezinárodního 

PEN klubu Jiří Dědeček. 

Stránský se narodil v Praze. Před matu-

ritou v roce 1950 byl vyloučen z gymnázia, tři roky nato obviněn ze špionáže a odsouzen za 

velezradu k osmiletému žaláři. Ve vězení se setkal i se spisovateli Františkem Křelinou, 

Josefem Knapem a Janem Zahradníčkem. Ve vězeňském táboře na Bytízu poznal Zdeňka 

Rotrekla i Karla Pecku. Propuštěn byl v roce 1960 na amnestii. 

Ve svých dílech čerpal z vlastních zkušeností člověka, který byl za komunistického režimu 

dvakrát uvězněn - druhý trest dostal v 70. letech za údajné rozkrádání na tři a půl roku 

(podmíněně propuštěn po polovině trestu). Do literatury vstoupil povídkovou sbírkou Štěstí 

(1969), která se však v důsledku jeho uvěznění nadlouho stala jediným veřejným počinem. 

Napsal řadu próz, mimo jiné Povídačky pro Kláru, Aukce, Přelet nebo Tichá pošta. Byl také 

autorem scénářů k seriálům a filmům, mezi nimiž byly Tábor Černého delfína, Bumerang či 

Kousek nebe. Televiznímu seriálu Zdivočelá země posloužila jeho stejnojmenná kniha. Je 

rovněž spoluautorem dokumentu Ztráta paměti a na kontě má i rozhlasové hry, fejetony a 

překlady z angličtiny. 

V letech 1992–2006 působil jako prezident Českého centra PEN klubu. Je nositelem Ceny 

Egona Hostovského (1992) a Ceny Karla Čapka (2006). 

Za svoje postoje i literární činnost získal Jiří Stránský řadu ocenění, včetně Ceny Arnošta 

Lustiga nebo řádu Rytíř české kultury, který uděluje ministerstvo kultury. Dlouhodobě se 

angažoval v Junáku. Až donedávna publikoval v tisku své komentáře na společenská a kul-

turní témata. 

„Díky skautství v krvi jsem oba své kriminály a především vyšetřovací vazby v padesátých 

letech přežil mnohem líp než ti, co skauty nebyli. Taková tři orlí péra jsem skládal každou 

chvíli. A o samotu jsem vůbec nemusel usilovat, mnohdy jsem nikoho neviděl třeba měsíc. 

Taky bylo dobré mít v krvi, že skaut je dobré mysli. S pravdomluvností to bylo horší - právě 

tu jsem v sobě musel zamknout. Odemknutí bylo pak o to krásnější,“ zdůraznil v jednom 

svém „povídání“. 
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