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JANA  ŠTROBLOVÁ       1. 7. 1936 

 

 

Spisovatelka, básnířka, autorka děl pro děti a mládež a překladatelka Jana Štroblová se narodila 

1. července 1936 v Praze. Její otec byl úředník, matka učitelka. Rané dětství prožila u Stach na 

Šumavě, vyrůstala však v Praze, kde také navštěvovala obecnou školu. Po maturitě na gymnáziu 

studovala v letech 1954–1959 češtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svá 

studia Štroblová zakončila diplomovou prací, ve které se zabývala osobností básníka Jiřího Ortena. 

Právě Jiří Orten zpočátku ovlivnil její básnickou tvorbu. Během studia na univerzitě Jana Štroblová 

účinkovala ve studentském kulturním spolku Tripól. Po promoci začala pracovat v knihovnickém 

oddělení Okresního národního výboru v Benešově. Během pobytu v Benešově bylo z její iniciativy 

založeno studentské divadlo. Ve svém prvním působišti však Štroblová nezůstala dlouho, po půl roce 

se vrátila zpět do Prahy. Od roku 1960 pracovala jako redaktorka ve Státním nakladatelství dětské 

knihy (později Albatros), kde řídila edici Jiskřičky a Veronika. V roce 1970 byla pro své politické 

postoje ze zaměstnání propuštěna. Spolupráci však úplně nepřerušila a ještě dva roky zde působila jako 

externí redaktorka. Po nedobrovolném odchodu z Albatrosu se Štroblová věnovala literární a 

překladatelské práci, musela se však trvale potýkat se ztíženými možnostmi publikování. Své práce 

často zveřejňovala pod vypůjčenými jmény a publicistické texty podepisovala různými šiframi. Na 

dalších dvacet let jí bylo znemožněno pracovat ve svém oboru.  

Po změně politické situace, v letech 1991–1993, pracovala Jana Štroblová v literárně-

dramatické redakci Českého rozhlasu. Účastnila se obnovení Českého centra PEN klubu, v jehož 

předsednictvu působí. Je také spoluzakladatelkou Obce spisovatelů. V roce 1991 se Štroblová podílela 

na založení nadace Spisovatelé za práva zvířat a stala se její předsedkyní. Od roku 1994 pravidelně 

spolupracovala s pražskou redakcí Rádia Svobodná Evropa. V roce 1959 se Jana Štroblová provdala za 

Otakara Hulce – historika a afrikanistu. Mají spolu syna Mikuláše, který je architektem. 

První básně uveřejnila Jana Štroblová již ve středoškolském časopise Ruch. Od poloviny 50. let 

vycházely její verše, publicistické glosy a básnické překlady zejména v časopise Květen, v deníku 

Mladá fronta, Literárních novinách, Novém Orientu, Kultuře, Plameni a také v dětském časopise 

Mateřídouška. Později publikovala ve Světové literatuře, či ve Svobodném slově. Po roce 1989 

vycházely její básně a překlady v Lidových novinách, Tvaru, Hostu. Básnické začátky Jany Štroblové 

jsou spojeny s tvorbou autorů seskupených kolem měsíčníku Květen. V prvních básnických sbírkách 

Štroblová postavila ideál mravní čistoty a romantickou touhu po absolutních hodnotách proti životní 

rutině. Citovou čistotu hledala v neporušené přírodě. V jejích verších se objevuje motiv hor a moře, 

později deště a ptáků. Od tzv. poezie všedního dne ji odlišuje odpor proti umělému městskému životu 

a programové zdůraznění něhy. Autorka pojala poezii jako možnost vyjádřit svůj osobní citový svět. 
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V roce 1958 vyšla Janě Štroblové první básnická sbírka Protěž, jež byla ovlivněna tvorbou 

Jiřího Ortena. Ve sbírce lyrických básní se mladá autorka zpovídá ze své lásky k přírodě,  rodnému 

kraji a lidem, zároveň dává výraz své jasné optimistické důvěře v život. Protěž představuje komorní a 

subjektivní výpověď oproštěnou od společenských ambicí. 

Ve sbírkách vycházejících během šedesátých let klade Jana Štroblová stále více důraz na citový 

život. Ve sbírkách Kdyby nebylo na sůl (1961), Hostinec u dvou srdcí (1966) a Torza (1970) si utváří 

vlastní lyrický, až nadreálný básnický svět, opírající se o sugestivitu a nevšednost snu. Další básnické 

sbírky mohla Štroblová vydat až po desetileté odmlce. Sbírky Úplněk (1980), Krajina na muří noze 

(1984) a Čarodění (1989) představují autorčinu zralou tvorbu. Modeluje v ní svébytný básnický 

vesmír plný lyrické expresivity, disharmonických střetnutí, existenciální úzkosti, spirituálního lyrismu 

a metaforiky života a smrti inklinující téměř k esoterickým polohám.  

V 90. letech se autorka ve svých básních zabývá především odpovědností člověka k přírodě. 

Velmi jí leží na srdci devastace přírody, která souvisí s ničením mezilidských vztahů. Její básně 

vyjadřují úzkost z ubývání všeho životadárného, z pokračující devastace základních lidských a 

přírodních hodnot. Sbírka Šlágr o lásce (1992) je tvořena ze dvou třetin básněmi, které Štroblová 

vydala již v šedesátých letech. Tehdy jí mnozí vyčítali, že se obrací k věčným tématům jako jsou 

základní hodnoty člověka, ale čas ukázal, že i po třiceti letech jsou její verše stále živé. Některé texty 

výboru byly v průběhu let zhudebněny a proměněny v šanson. Tak se díky např. Haně Hegerové 

poetické poselství dostalo i tam, kde se současné sbírky čtou málokdy. V pětidílné poetické skladbě 

Fatamorgány (1991) Štroblová tematizuje vlastní já a možnosti jeho sdělení ostatním.  

Básnická sbírka Lament (2008) obsahuje verše, které se zamýšlejí nad současným stavem 

životních hodnot. Jana Štroblová i v této sbírce pokračuje ve svém charakteristickém rukopisu, nadále 

buduje volný i vázaný verš na principu využití expresivního jazyka a dynamické kompozice. Její texty 

zároveň dostávají silný existenciální náboj, v němž autorka nalézá prostor pro vyjádření konfliktu 

člověka s okolním světem. Básnická sbírka Úzkost na kost (2010) je snad vůbec nejsilnější básnickou 

výpovědí Jany Štroblové. Slovy autorky sbírka vyjadřuje: „obavy o osud duše těla, úzkost o tvář 

a osud vysněné svobody“. Sbírku však prostupují i autorčina celoživotní témata – sen o naději, svobodě 

a lidském srozumění. 

Kromě vlastní básnické tvorby Jana Štroblová přebásnila sbírky z čínské, tibetské a ruské 

poezie, např. sbírku čínského básníka Po Ťü-i Drak z černé tůně (1959), výbor ze staroarabské poezie 

Džbán žízně (1966) a sbírku tibetské lidové poezie Černý mrak v bílém (1976). Překládala také 

slovenskou a moderní ruskou literaturu. Pod pseudonymem Ivo Vaculín přeložila Modrou knihu 

pohádek (1976) Ľubomíra Feldeka. Z ruské literatury se věnovala především překladům básnické 

tvorby ruské exilové básnířky Mariny Cvetajevové. Přeložila, uspořádala a slovem doprovodila 
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několik jejích sbírek např. Černé slunce (1967), Hodina duše (1971) a Začarovaný kruh (1987). 

V roce 1969 uspořádala a vydala výbor z díla Jiřího Ortena Hrob nezavřel se. 

Během šedesátých let se staly nedílnou součástí tvorby Jany Štroblové knihy pro nejmenší 

čtenáře. V roce 1978 vyšly její pohádky o květinách Zapomenutá korunka, až do 80. let tvořila texty 

k leporelům a obrázkovým knížkám. Známá je také jako autorka populárně naučné a dobrodružné 

literatury pro mládež. V roce 1984 vyšlo životopisné vyprávění o cestovateli Emilu Holubovi Úžeh, 

pro které se hlavní osou příběhu stala druhá Holubova cesta do Afriky – cesta plná dramatických 

a nešťastných událostí, během níž cestovatel vzpomíná na minulost a myslí na budoucnost. Za 

spolupráce Jaroslava Tichého vznikly umělecko naučné knížky Tajemství polí (1984) a Tajemství lesa 

(1984). Dětský čtenář se v nich formou stopovací hry učí chápat přírodu jako celek. Jana Štroblová 

napsala také televizní hru pro mládež s názvem Zvonění na zvonky, režíroval ji P. Kraus a byla 

uvedena v roce 1976. V témže roce napsala scénář k filmu Smrt mouchy.  

Několik knih Jany Štroblové vzniklo pro dospívající mládež. Kniha Hra na třetího (1979) 

obsahuje dvě novely a zachycuje období dospívání, kdy člověk asi nejopravdověji hledá sám sebe. 

V novele Zvonění autorka představuje zvláštní svět, jak si ho vytvářejí mladí lidé obdaření citem 

a fantazií. Příběh plný proměn a překvapení je sondou do života studentky Evy, šťastné smolařky, 

které se pro život podařilo najít více, než by kdo mohl tušit. Druhá novela má zvláštní název Past 

áronového květu a zachycuje tentokrát svět chlapecký. Jedináček Pavel prožívá období, ve kterém se 

rozhoduje, kterým směrem bude rozvíjet svou osobnost. Jde o jemně kreslený obraz studentských let 

se všemi problémy a radostmi. Polemická novela Zákaz vjezdu do ráje (1986) je obhajobou idealismu 

nekonformní části nastupující generace. Vše je líčeno očima dospívajícího kluka, jehož pohled na svět 

je díky pubertě nepokrytě zkreslující. Generační problém je zde postaven obráceně – zatímco mladí se 

obvykle bouří proti rodičům, v této knize to vyznívá právě naopak. Vedle prózy pro mládež se 

Štroblová věnovala i psaní prózy pro dospělé. V psychologické detektivce Obětní kámen (1987) 

navázala na tradici tajuplných a fantaskních motivů Arbesových romanet. 

V roce 2011 obdržela Jana Štroblová za své rozmanité celoživotní dílo Cenu Českého centra 

PEN klubu. Tato cena nese název Vlastní cestou a je udělována právě těm autorům, kteří se celý život 

snažili jít jím po svém. Právě tak svou literární cestou kráčela i Jana Štroblová. Nikdy nepatřila 

k žádné ideové či generační skupině, vždycky byla svá, věrná svému vnitřnímu světu, mnohem 

silnějšímu než ten, který ji obklopoval. Se světem, kde „…i pro tíseň je těsno. Kde krutost, lhostejnost 

a malodušnost se vpíjí do duše“, byla v neustálém konfliktu. 

(Zpracovala: Jitka Haincová) 

 


