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návštěva u Martina Stránského

»
Jak dr. house 
dostal obličej

Kavárnu MAT prostupuje 
jistý genius loci. Díky při-
lehlému promítacímu sálu 
ji vyhledávají nejen tele-

vizní a filmoví fajnšmekři, ale také 
tvůrci. S Martinem Stránským jsme 
do zdejší dobré společnosti zavítali 
proto, že hned za rohem v Myslíko-
vě ulici uděloval Boothovi (agent ze 
seriálu Sběratelé kostí - pozn. red.)  
další lekce češtiny. Venku je už tma 
a jen co mě můj společník provede 
peripetiemi svých všedních i se-
riálových dnů, vrátí se do Plzně. 
Podotknu, že zdaleka ne každému 
mimopražskému herci – jak se říká 
„z oblasti“ – se povede obsadit klí-
čové role v seriálech na nejsledova-
nější televizi a pravidelně hostovat 
v pražském Divadle pod Palmov-
kou, ale Martin Stránský mě hned 
odzbrojí skromným úsměvem: „To 
bude díky té dálniční dostupnos-
ti.“ 

Pochopitelně nevěřícně kroutím 
hlavou. „Někdy jezdím sem a tam 
i třikrát denně. Když je člověk 
herec, tak má být vidět. Ráno 
v sedm natočím v Praze jeden dva 
obrazy, pak se vrátím do Plzně na 
zkoušku v divadle, odpoledne pá-
dím zase do Prahy na dabing jako 
dnes, pak zpátky domů a večer 
třeba ještě hraju,“ snaží se mě pře-
svědčit, že za jeho vytížením stojí 
jednoduchost dopravy, ale vlastně 
potvrdí mou domněnku. O pra-
covních nabídkách autostráda ne-
rozhoduje. 

Západočeská metropole se sta-
la Martinu Stránskému osudem 
ve čtvrtém ročníku DAMU, kdy 
mu po absolventském představe-
ní poslali z Divadla Josefa Kajetá-
na Tyla v Plzni smlouvu. Osobitý 
projev mladého herce tehdy zaujal 
i režiséra Petra Kracíka. „Vždyc-

ky mi párkrát do roka zavolal, 
že za mnou přijede do Plzně, ale 
to víte, tenkrát ještě nefungovala 
dálnice, a tak nikdy nedorazil,“ 
zavtipkuje. 

Musel si počkat až do roku 2005, 
kdy mu umělecký šéf Divadla na 
Palmovce nabídl alternaci ve hře 
Ať žije královna. „A o zkoušce jen 
tak mimochodem prohodil: Co 
kdyby sis o prázdninách střihnul 
Jaga? Nejdřív jsem se zděsil, ale 
nakonec jsem na Pražském hradě 
v Othellovi v rámci  Shakespea-
rovských slavností přece jen hrál. 

což nepochopí, bude-li hrát jed-
nou za měsíc,“ uštědří mi lekci 
z profesního růstu. 

Dobře ví, o čem mluví. Jméno 
Stránský je pojem nejen v Plzni, 
ale také v Jihlavě, kde jeho otec 
Miloš léta řediteloval Horácké-
mu divadlu a patřil k těm lepším 
hercům v oblasti. Přesto – nebyl 
to otcův vzor, který Martina při-
vedl k herectví. „Tátu jsem doma 
moc nevídal. Aby nás uživil, lí-
tal od čerta k ďáblu, hostoval ve 
školách, večer jezdil na kšefty. 
Když bylo potřeba nějaké dítě, 

Cítil jsem, jak mě přímo vtahují 
mezi sebe, dokonce jsem se hned 
do tvůrčí debaty zapojil a odjíž-
děl jsem rozhodnutý, že budu 
hercem. Připravoval jsem se na 
DAMU, ale tátovi ani muk, obá-
val jsem se jeho lehce cholerické 
reakce. Pomáhal mi Michal Ju-
nášek, herec a režisér.

Napoprvé mě nevzali, možná 
proto, že jsem byl dětinský, zdale-
ka jsem nevypadal na osmnáct,“ 
připomíná Martin nezdařený po-
kus. Nenechal se však odradit a na-
stoupil jako kandrdas do prvního 
angažmá v Jihlavě. „Před premié-
rou mě táta málem zabil,“ přizná 
s úsměvem Martin. „Odpoledne 
jsem venčil psa, který prováděl 
nějakou neplechu, a jak jsem se 
ho snažil rychle chytit a skákal 
přes lavičku, na mokré trávě jsem 
se smekl, pád brzdil rukama a vy-
hodil si loket.“ 

K dalším zkouškám, tentokrát 
úspěšným, připravoval Martina 
společně s Michalem Junáškem 
i otec. Neodpustím si otázku, proč 
tehdy nezamířil zpátky do rod-
né Jihlavy. „To nešlo, i když je to 
úžasné město. Otec znal polovinu 
lidí, svého času řídil i Park kultu-
ry a oddechu, šéfoval zoologické, 
měl pod sebou kolotočáře. Jo, to 
byly časy! Vozil jsem se zadar-
mo, protože si předcházeli pana 
ředitele. A druhou půlku města 
znala máma, učitelka na základ-
ce. Jakmile se něco semlelo, viník 
byl jasný: Přece malý Stránský! 
Nebylo nic, co by naši druhý den 
nevěděli. O tuhle místní popu-
laritu jsem nestál,“ směje se můj 
společník. 

Popíjíme presso, Martin co chvíli 
lehce pokyne procházejícím lidem 
z branže a já se ptám, zda je Plzeň 

Nedávno jsme jeli s kamarády 
na motorce a v Tachově jsme si dali 

pauzu. Neumíte si představit, co se dělo, 
protože ani já bych si v životě 

nepomyslel, že se budou sbíhat lidi, 
aby si mě prohlédli a dostali podpis.

Na jevišti vytvořil řadu 
pozoruhodných postav, 
ale popularitu mu 
přinesli až tři seriáloví 
lékaři. Ota Kovář 
z Ordinace v růžové 
zahradě, Dr. House, 
kterého dabuje tak 
znamenitě, že za něj 
před pár týdny v Přelouči 
získal hned dvě ceny, 
a slovenský doktor 
Ludsky, kterému 
rovněž propůjčil hlas. 
Martin Stránský se 
narodil v Jihlavě, ale 
domovem se mu stala 
Plzeň, kde hraje divadlo, 
hokej a kam dokonce 
z Vysočiny přestěhoval 
své rodiče. Navzdory 
tomu máme schůzku 
na pražském Karlově 
náměstí. 
  text: Daniela Kupsová 
 foto: RichaRD DvořáK, DeníK 
 pavel KřiváneK, pRofimeDia.cz, 
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Následoval Přelet nad kukaččím 
hnízdem a Cyrano z Bergeracu,“ 
vyjmenovává Martin další inscena-
ce, v nichž na Palmovce účinkuje 
v hlavních rolích. „Kracík je neu-
věřitelný střelec, totální šílenec, 
práce s ním mě baví a jsem kvůli 
němu připravený dál testovat ob-
chvat Praha – Plzeň,“ utvrzuje mě 
herec. 

Do stověžaté matičky se ale roz-
hodně stěhovat nehodlá. Plzeň má 
rád a tamnímu divadlu je nesmír-
ně vděčný za všechno, co dokázal. 
„Mladí herci touží být hned slav-
ní. Nejdřív by se ale měli naučit 
řemeslo, což se na škole nedá 
stihnout. Zvládnete ho, jen když 
jdete na oblast a hrajete denně 
a pokaždé víceméně jinou roli. 
Teprve setkání s realitou člověku 
ukáže, jak se má řemeslo dělat, 

samozřejmě se vytáhlo z herecké 
rodiny, ale ani příležitost ukázat 
se na jevišti mě k herectví ne-
přitahovala. Herci pro mě byli 
strejdové a tety, patřili do rodiny. 
Pamatuji si, bylo mi asi pět šest 
let, jak táta hrál v nějaké tragédii 
a na scéně zemřel. Tenhle výstup 
můj dětský rozum nedokázal po-
brat,“ pamatuje si i po letech trau-
matizující zážitek.

o heRectví RozhoDli 
ochotníci 

Divadlo si Martina Stránského 
získalo až ve třeťáku na gymplu. 
A nechtěně se o to přičinil právě 
jeho otec. Věděl, co herectví ob-
náší, a pro syna si přál lepší bu-
doucnost. „Jenže mě tenkrát vzal 
na setkání ochotníků Jihlavska, 
vlastně do takové tvůrčí dílny. 

Dr. House se u českého publika proslavil 

nejen svým cynismem, ale hlavně 
hlasem, který  
mu propůjčil  

Martin  
Stránský.

xxxx

Martin Stránský na své domovské scéně Divadla J. K. 
Tyla v Plzni. V inscenaci s názvem Ve státním zájmu 

předvedl divákům nejen svůj herecký talent.

V pohádce Peklo s princeznou,  
kde si zahrál kováře Jíru a postavu Lucifera.

V pražském Divadle na Palmovce 
jako Cyrano z Bergeracu.

Navzdory tomu, že se 
z Martina Stránského 
stal Plzeňák, jsme se 
setkali na pražském 

Karlově náměstí. 



�  �
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Vizitka 
Martin Stránský se narodil 11. února 1970 v Jihlavě, kde byl jeho otec, rovněž 
herec, ředitelem Horáckého divadla. Maminka byla učitelkou na ZŠ. Gymnázium 
navštěvoval v nedaleké Telči, závodně hrál volejbal a uvažoval o studiu Fakulty 
tělesné výchovy a sportu. Setkání s ochotníky ho ovlivnilo natolik, že se rozhodl 
studovat DAMU. Po jejím absolvování v roce 1993 dostal nabídku z Divadla 
Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde vytvořil řadu dramatických i komediálních rolí. 
Například Astrova ve Strýčkovi Váňovi, Eddieho v Pohledu z mostu, JUDr. Hudce 
ve Třetím zvonění nebo Guise v Královně Margot. Hostuje v pražském Divadle 
pod Palmovkou, nyní v Přeletu nad kukaččím hnízdem a Cyranovi z Bergeracu. 
Věnuje se dabingu, za roli Dr. House dostal v září v Přelouči cenu odborné 
poroty i cenu diváků. Objevil se v mnoha televizních rolích, v pohádkách 
i v seriálech, zahrál si i v několika filmech. Největší popularitu mu přinesla role 
MUDr. Oty Kováře v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Hraje hokej s číslem 77 
za HC Ekonomické stavby. Je rozvedený, žije v Plzni.

Jihlavě v něčem podobná. „Každo-
pádně má trojnásobek obyvatel 
a tramvaj! S rodilými Plzeňáky 
občas vtipkujeme, že jsme jako 
vesnice vybavená touto doprav-
ní vymožeností. Publikum diva-
dla tvoří především předplatite-
lé a na některé kusy – vesměs na 
komedie, protože lidi se dneska 
chtějí bavit – se nabalují další 
diváci. I kdybych nehrál v seriá-
lech, zná mě celé město, ale tady 
jsem si tu popularitu na rozdíl 
od Jihlavy zasloužil. Plzeňáci 
své herce milují, nedají na nás 
dopustit, hýčkají si nás, znají 
celý soubor. Mí Plzeňané mi ro-
zumějí,“ parafrázuje 
se smíchem vyznání 
hudebního génia. 

„Zatímco v Praze 
jdete na celebritu, 
kdo hraje v dalších 
rolích, už nevíte. 
Repertoár se tam 
staví na dvou třech 
osobnostech, zvou 
se hosté a obsazení 
je dost nepřehledné. 
Je to i tím, že většina 
pražských divadel, 
jako třeba Palmov-
ka, se musí tvrdě 
otáčet, aby si na sebe vydělala, 
bojují o své diváky i příspěvky, 
víc experimentují, konkuren-
ce je veliká. V Plzni je klasické 
čtyřsouborové divadlo, které 
podřizuje repertoár tomu, co 
chtějí lidé vidět a co letí, pro-
tože naši diváci jsou konzerva-
tivnější. A právě to pouto, které 
vzniká mezi člověkem na jevišti 
a třeba čtyři sta padesáti lidmi 

v hledišti, mě nabíjí. Má své ne-
napodobitelné kouzlo a jinde ho 
neokusíte, ani ve větším divadle, 
ani v televizi, ani v dabingu. Ně-
která role z vás spadne hned, 
jiná se vás drží třeba dvě hodiny, 
než úplně vyprchá.“ 

občas to ve mně 
bouchne 

Na dálnici cestou domů už mu 
prý ale Cyrano hlavu netíží, spíš ho 
trápí dva dny dopředu, když si jeho 
protagonista v duchu projíždí text 
náročné role. Přesto věhlas rytíře 
odhazujícího svůj širák v dál hravě 
zastínil doktor Ota Kovář z Or-

dinace v růžové zahradě, oddaně 
milující svou ženu Moniku, která 
už má dávno jiného. Řeknu nahlas, 
co si myslím: Neznám chlapa, kte-
rý by zbožňoval svou ženu natolik, 
aby se takto ponižoval.

„Kovář je náhodou sympatický 
tím, co všechno dělá, aby zachrá-
nil rodinu. On jen vypadá, že je 
oddaný té své ženské, ale všechno 
podniká pro malou dceru Míšu. 
Je daleko větší ranař, než jsem já, 

protože dává svoje pocity 
najevo a hned jedná, za-
tímco já všechno nosím 
v sobě, tutlám, dusím 
a pak to občas bouchne,“ 

poučí mě o rozdílnostech v povaze 
svého lékaře, kvůli němuž ho lidi 
na ulici zastavují. 

„Na tuto pozornost jsem si cel-
kem zvykl, ale nedávno jsme jeli 
na motorce a v Tachově jsme si 
dali pauzu. Neumíte si představit, 
co se dělo, protože ani já bych si 
v životě nepomyslel, že se budou 
sbíhat lidi, aby si mě prohlédli 
a dostali podpis,“ vzpomíná ješ-
tě teď s údivem na autogramiádu 
v supermarketu. 

Co bude s Otou teď, když se bý-
valá manželka odstěhovala na Vy-
sočinu, zatím přesně neví, ale sce-
náristé mu prý slibují novou babu 
a překvapující osud. 

V roli lékaře nebyl Martin žád-
ným nováčkem. V době, kdy se 
začal na obrazovce objevovat jako 
MUDr. Kovář, byl už doktorem 
Housem. Znám dost žen, které 
protagonistu anglického seriálu 
zbožňují právě kvůli jeho úžasné-
mu českému hlasu. „Ale nepře-
hánějte,“ napomene mě čerstvý 
držitel dvou cen Františka Filipov-

ského za dabing. Mimochodem 
i slavný herec mluvil Louise de 
Funèse věrohodněji než sám fran-
couzský komik. „Dabing je o tom, 
jak se naučíte kamarádit s mikro-
fonem. Mikrofon je strašná bes-
tie, prozradí i skryté vady, svým 
způsobem je horší než kamera. 
Obzvlášť v rádiu je to těžké, pro-
tože si musíte figuru vymyslet 
tak, abyste ji hrála právě jen tím 
hlasem,“ poučí mě. Což o to, to-
hle ještě dokážu pochopit, ale chci 
vědět, proč mluví House právě tak, 
jak ho mluví, a ne jinak. „Koukám 
na něj, slyším, jak dotyčný ho-
voří, a v duchu mě to šoupne do 
správné pozice. Když pronáší ty 
své suché štípance a ironické po-
známky, nemohu ho mluvit jako 
puberťák, a tak ten hlas nacpu 
trochu níž, aby fór, který říká, se-
děl. Teď s vámi mluvím normálně, 
hlas mám o něco výš, ale tím, že je 
mikrofon blízko, si mohu dovolit 
šudlat ho malinko víc na dechu,“ 
pronese a v tom okamžiku už na 
mě u kafíčka promlouvá dr. House, 
ačkoliv tu žádný mikrofon není. Jo, 
to by mi divačky záviděly! „Prav-
dou je, že seriál si získal diváky, 
proto na Nově usoudili, že by 
bylo dobré spojit hlas českého 

House s konkrétním obličejem, 
a tak přišla Ordinace,“ připomene 
Martin svou cestičku k televizním 
divákům, kteří ho mají rádi, aniž by 
tušili, kolik skvostných rolí vytvořil 
na jevišti. Ale tak už to v Čechách 
chodí – oblibu zprostředkovávají 
kamery, ne prkna, která znamenají 
svět. 

Po Ordinaci v růžové zahradě 
přišel ještě Dr. Ludsky, slovenský 
odvar Dr. House. Martin Stránský 
musel tajně vystudovat nějaký ten 
semestr medicíny, když excelu-
je hned ve třech bílých pláštích. 
„Hrál jsem taky esesáky, poli-
cajty, protože s tímhle ksichtem 

těžko můžu hrát 
prince, i když se 
o to jeden reži-
sér taky pokusil. 
A krásnou dvoj-
roli kováře Jíry 
a Lucifera jsem 
měl v pohádce 
Peklo s princez-
nou,“ rozptýlí moji 
žertovnou poznám-
ku. 

puK nic necítí
Kdybyste přijeli do Plzně, mohli 

byste spatřit herce nejen na jeviš-
ti, ale také na ledě. Představuju si, 
jak se plzeňské divadelní publikum 
přezuje z lakýrek a lodiček do tep-
lých bot a na stadionu skanduje 
„Stránský do toho!“ Tenhle ob-
rázek mého společníka rozesměje. 
„Ujišťuju vás, že naše zápasy kro-
mě rodinných příslušníků fakt ni-
koho nezajímají.“ A pak mi vyprá-
ví, jak ho kluci zblbli, když přišel do 
západočeské metropole, až si kou-
pil výstroj, ačkoliv hokej v životě 
nehrál. Časem si proto řekl, že spo-

martin stránský 
je sympatický 
herec, který si 
na nedostatek 

popularity nemůže 
stěžovat. 

luhráčům jenom překáží, protože 
skluz, který oni měli, se už nikdy 
nenaučí, a tak hokeje nechal. To 
samé ale udělali další kluci, a když 
se všichni „dezertéři“ jednoho dne 
sešli, rozhodli se, že založí mužstvo 
B. „V důsledku nějaké reorgani-
zace hrajeme sice céčko, ale pod 
námi je ještě déčko,“ pochlubí se 
a hned dodá, že nezná lepší terapii 
než vymlátit stres do černé gumy 
– puk nic necítí, hlava se vyčistí. 
Zcela jiný pocit ho zachvátí, sotva 
osedlá čopr, který si nedávno poří-
dil. „Když lítám autem mezi Plzní 
a Prahou, nemám čas dívat se ko-
lem sebe, ale jakmile nasednu na 
tuhle parádní mašinu a projíždím 
se krajem padesátkou, doslova se 
kochám.“ 

Když zjistí, že mám o motocyklu 
jen chatrnou povědomost, s jistým 
opojením mě zasvěcuje, jak se na 
takovém čopru s nataženýma ruka-
ma a nohama jezdí, až pochopím, 
že se na stroji sedí jako v křesle. Po 
motocyklu přichází na řadu potá-
pění, ale o větších hloubkách, kde 
by mohl setrvat a pozorovat pod-

mořský svět, Martin zatím jenom 
sní, stejně jako o výškách, odkud 
by se padákem snesl k zemi. 

Zatím ale stojíme na herecké 
půdě, která bývá čas od času vrt-
kavá. „Jako herec jsem už zkusil 
snad všechno. Bytostně nerad 
tančím, na jevišti je pro mě tanec 
tragédií, ale odtančil jsem i Bej-
byho v Šakalích letech. Dokonce 
jsem i moderoval přímý přenos! 
Taky peklo, obdivuji Mareše, jak 
to zvládá. Já uváděl nějakou Miss 
a byla to hrůza. Na poslední chví-
li se všechno měnilo, vždycky mi 
někdo strčil papírek, že ten, co 
měl přijít, nepřijde… Ale víte, co 
bych si přál? Zkusit si něco po-
dobného, jako je Myšák Stuart 
Little. Poloanimovaný film, třeba 
s figurkou z Člověče, nezlob se. 
To by mě jako tvůrce zajímalo, 
jak se to vlastně dělá,“ říká Martin 
Stránský, než se rozloučí a vyrazí 
do západočeské metropole. Víc než 
Kováře, House a Ludského teď vi-
dím kluka, který se v partě ochot-
níků někde na Vysočině rozhodl, 
že bude hercem. n

za dabing Dr. house získal letos v přelouči hned dvě ceny. 

Televizní diváci 
ho znají jako Otu 
Kováře ze seriálu 

Ordinace v růžové 
zahradě.

INZERCE


