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5.ročník – Karel May 



Karel May 

Autor dobrodružné literatury 



Karel May  
Karel May se narodil v Německu a dětství prožil v 

neuvěřitelné bídě. Ve škole byl nadaný chlapec. Roku 
1861 začal pracovat jako pomocný učitel, ale brzy byl 
obviněn z krádeže, odsouzen do vězení a do konce 
života nesměl vykonávat učitelské povolání. Ocitl se 
na dně, bez přátel, bez budoucnosti. Proto se 
dopustil dalších drobných krádeží. Jako recidivista 
strávil na nucených pracích a ve vězení mnoho let. 
Vězení opustil ve 32 letech a jeho život byl v troskách. 
Ve vězení snil o velkých cestách za dobrodružstvím a 
ty pak popsal ve svých románech. 
 



Karel May 

Roku 1877 Karel May  v povídce Old Firehand poprvé uvádí jméno Vinnetou. 
Přestože píše často i romány nízké kvality, nakladatelé se o něj doslova 
perou. Koncem 19. století je velice slavný. Na svých autorských cestách 
přijímá až 800 návštěv denně, plakátů a fotografií Karla Maye v kostýmu 
Old Shatterhanda se prodá ročně mnoho tisíc. Je to určitě troufalost, ale 
svět Mayovi věří, že „ovládá 1200 jazyků a dialektů“ a že se brzy vrátí ke 
svým Apačům, aby navštívil Vinnetouův hrob. 
 
Mezi nejlépe napsané příběhy patří vedle Vinnetoua i romány Poklad na 
Stříbrném jezeře, Duch Llana Estacada či Petrolejový princ. 
 
Na přelomu století vyjde na povrch Mayova „kriminální“ minulost. May je 
psychicky zlomen, jeho sen o slávě a velkém hrdinovi Old Shatterhandovi, 
kterým se cítil být, se rozpadl. Těžce onemocní a rok nato, roku 1912, 
vysílen soudními spory o vlastní dílo, umírá. 



Vinnetou 
Příběhy o apačském náčelníkovi byly i úspěšně 

zfilmovány. Vypráví o dobrodružství náčelníka apačů, 
jeho pokrevním bratrovi Old Shatterhandovi, 
zálesáku Samu Howkinsovi a dalších. Hlavní hrdinové 
se vždy stavějí na stranu spravedlnosti a bojují proti 
padouchům, kteří získávají bohatství za cenu krve 
indiánských mužů a žen. 

 
 
 



Zdroje 

• http://www.databazeknih.cz/zivotopis/karel-
may-68 

• http://images.google.com/imgres?imgurl=&i
mgrefurl=http://www.vinnetou.cz/&h=0&w=0
&sz=1&tbnid=argj6Dk0IbRQ0M&tbnh=230&tb
nw=219&prev=/search%3Fq%3DVinnetou%26
tbm%3Disch%26tbs%3Dsur:fmc%26tbo%3Du
&zoom=1&q=Vinnetou&docid=oxXzQ2rV4Ivb
CM 
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