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MLADÝ HRDINA  

V  LITERATUŘE 



Mladý hrdina vystupuje v 

mnoha dílech české i 

světové literatury. 

K. Poláček – Bylo nás pět 

E. Bass – Cirkus Humberto 

J. Rowlingová – Harry Porter 

J. R.R. Tolkien – Pán prstenů 



KAREL POLÁČEK 

1892 – 1944 

byl židovského původu, zahynul v 

koncentračním táboře v Osvětimi 

působil jako redaktor Lidových novin 

dílo: Muži v ofsajdu   

         Hostinec U kamenného stolu  

         Bylo nás pět 



BYLO NÁS PĚT 

humoristický román, jehož vypravěčem 

a hlavním hrdinou je Petr Bajza – veselý 

rošták, syn majitele koloniálu 

další postavy – Čeněk Jirsák, Antonín 

Bejval, Eda Kemlink, Josef Zilvar z 

chudobince 

kniha vypráví o různých 

dobrodružstvích pěti kamarádů 

dílo bylo zfilmováno v roce 1995  



EDUARD  BASS 

1888 – 1946 

vlastním jménem  Eduard Schmidt 

šéfredaktor  Lidových novin 

dílo:  Cirkus Humberto 

         Klapzubova jedenáctka  

         Lidé z maringotek  



CIRKUS HUMBERTO 

nejslavnější  román E. Basse 

hlavní postavou je syn zedníka Vašek 

Karas, 

 jehož otec pracuje u cirkusu 

Vašek se stane krasojezdcem, artistou 

a krotitelem, nakonec si vezme za ženu 

dceru ředitele cirkusu Helenku 

Berwitzovou, s níž v cirkuse vyrůstal 

   



JOANNE  ROWLINGOVÁ 

1965 

britská spisovatelka 

celosvětový úspěch získala za sérii 

knih o 

Harry Potterovi 

prodalo se více než  400 milionů 

kopií 



HARRY  POTTER 

 série sedmi knih o mladém kouzelnickém 

učni Harry Potterovi a jeho přátelích, kteří 

studují Školu čar a kouzel v Bradavicích 

 každá kniha popisuje 1 rok a začíná, když 

bylo Harrymu 11 let, příběh popisuje souboj 

Harryho s černokněžníkem Voldemortem 

 další postavy:  Ronald  Weasly 

                         Hermiona Grangerová  

 



JEDNOTLIVÉ  DÍLY  

1. Harry Potter a kámen mudrců 

2. Harry Potter a tajemná komnata 

3. Harry Potter a vězeň z Azkabanu 

4. Harry Potter a ohnivý pohár 

5. Harry Potter a Fénixův řád 

6. Harry Potter a princ dvojí krve 

7. Harry Potter a relikvie smrti 



JOHN  RONALD  REUEL  TOLKIEN 

1892 – 1973 

anglický spisovatel 

působil jako profesor anglického  

jazyka a literatury na univerzitě 

dílo:  Pán prstenů 

         Hobit  



PÁN  PRSTENŮ 

 volně navazuje na knihu Hobit aneb cesta 

tam a zase zpátky 

 jde o trilogii: 1. Společenstvo prstenu 

                     2. Dvě věže 

                     3. Návrat krále   

 příběh vypráví o dobrodružství hobita Froda 

a jeho přátel, kteří se snaží zničit prsten 

pána Saurona,který vložil do prstenu zlo  

 



ODKAZY 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Rowlingov%C3%

A1 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Tolkien 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1n_prst

en%C5%AF 
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