
Eda Kriseová se narodila 18. července 1940 v Praze. Jako malá žila s rodiči 

poblíž Starého Města, později v Dejvicích, kde chodila i do školy. Číst a psát ji ovšem 

naučil její dědeček a sama říká, že nebýt jeho, možná by se nikdy nestala novinářkou. 

Otec Edy Kriseové, Jindřich Krise, byl architekt, matka Zdenka Schwarzerová-

Kriseová byla sochařkou. 

 Po maturitě na jedenáctileté střední škole spolupracovala Eda Kriseová 

s týdeníkem Svět v obrazech. V letech 1958–62 studovala na Institutu osvěty 

a novinářství při Filozofické fakultě UK, po studiu byla krátce zaměstnána v deníku 

Mladá fronta. V roce 1963 se stala reportérkou Mladého světa a od roku 1967 byla 

reportérkou Literárních novin.  

V letech 1965–69 navštívila v rámci projektů mezinárodních organizací pro 

dobrovolnou pomoc rozvojovým zemím řadu států: s americkými Quakers pracovala 

v roce 1965 v Turecku, se Service Civil International v roce 1966 v Japonsku a v roce 

1969 na Sicílii. 

 V roce 1968 odjela s mladými tvůrci, studenty a intelektuály do Izraele, kde 

pracovala v kibucu. Tam se také dozvěděla o okupaci Československa. Po návratu 

domů přemýšleli s manželem o emigraci, ale nakonec, také kvůli malé dceři, se 

rozhodli v Československu zůstat.  

V roce 1968 pracovala jako redaktorka Listů, působila zde až do jejich zákazu 

(rok 1969); poté, stejně jako další členové redakce, nemohla nadále publikovat ani 

vykonávat novinářskou profesi. Ze zoufalství začala pracovat v psychiatrické léčebně, 

kde ji pacienti inspirovali svými smyšlenými příběhy, a tak začala psát své první 

povídky. 

Od poloviny 70. let patřila k okruhu pražského disentu; své prózy publikovala 

v samizdatové edici Petlice, edici Expedice a v Krameriově expedici. V exilových 

nakladatelstvích od začátku 80. let vycházely též překlady jejích knih.  

V listopadu 1989 pracovala v Koordinačním centru Občanského fóra a stala se 

mluvčí Václava Havla. Od ledna 1990 do Havlovy rezignace na prezidentský úřad 

v červenci 1992 působila Eda Kriseová jako poradkyně prezidenta republiky. Poté se 

stala ředitelkou sekce stížností a milostí Kanceláře prezidenta Václava Havla. Od 

července 1992 se věnuje jen literární činnosti. Přednášela na George Washington 

University ve Washingtonu a na jiných amerických a německých 

univerzitách. Absolvovala a dosud absolvuje přednášky a autorská čtení v řadě zemí.  

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=144
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=317
https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Washington_University
https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Washington_University
https://cs.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.


Manžel Edy Kriseové, Josef Platz, je filmovým a televizním režisérem. Mají dvě 

dcery. První dcera Tereza Kosová je primářka, gynekoložka, druhá, Magdaléna 

Platzová, je prozaička, překladatelka a publicistka.  

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Eda_Kriseov%C3%A1 

 https://vltava.rozhlas.cz/osudy-eda-kriseova-5053545 

 Vyprávění paní Kriseové  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovaly: Josefina Krupičková, Klára Kučabová, Alice Svozilová 

Eda Kriseová, autorka fotografie: Josefina Krupičková 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eda_Kriseov%C3%A1
https://vltava.rozhlas.cz/osudy-eda-kriseova-5053545


Třída: 9. A (školní rok 2017/2018) 

Škola: Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského 

Adresa školy: U Dělnického cvičiště 1, 169 00 Praha 6 – Břevnov 


