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DÍLO: PÁN PRSTENŮ 

• zasazení výňatku do kontextu díla   

Pán prstenů (v anglickém originále The Lord of the Rings) je epický román žánru hrdinská 

fantasy od Johna Ronalda Reuela Tolkiena, napsaný s přestávkami v letech 1937–1949. Patří 

mezi nejznámější fantasy příběhy, někdy bývá označován za zakládající dílo žánru. Jedná se o 

třetí nejprodávanější román vůbec - prodalo se přes 150 milionů výtisků.
[1]

 V roce 1957 získal 

cenu International Fantasy Award.
[2]

 

Dílo je někdy označováno za trilogii, Tolkien je ale koncipoval jako celek složený ze šesti 

knih a původně si přál, aby vyšly v jednom svazku. Rozdělení do tří svazků včetně jejich 

pojmenování (Společenstvo Prstenu, Dvě věže a Návrat krále) prosadil vydavatel z 

obchodních důvodů. 

Příběh popisuje světový konflikt dobra se zlem. Úkolem dobra v tomto příběhu je zničit Jeden 

prsten, který ve spojení se svým pánem Sauronem představuje děsivou ničivou sílu ohrožující 

celou Středozem. V knize sledujeme sjednocení mnoha národů a ras Středozemě 

v rozhodujícím zápase s Temným pánem Sauronem. V několika dějových liniích je 

představeno jak kolektivní hrdinství vojsk Západu, tak putování a individuální hrdinství 

jednotlivých členů Společenstva Prstenu. Ač to autor popíral, k atmosféře knih výrazně 

přispěla doba jejich vzniku-období druhé světové války a roků před i po ní.
[3] 

Obsah: 

 

Autor nás seznamuje s Hobity, je to malé shrnutí knihy Hobit, která předchází trilogii Pána 

Prstenů (mimo jiné popisuje i některá místa, dělení krajů, historii trávy, kterou naši hrdinové 

rádi kouří. 

O tom, jak Bilbo přišel k prstenu - ukradl ho Glumovi (který ho předtím ukradl svému příteli) 

při hledání pokladu s Gandalfem (když se schovával před skřety, tak ho našel) 

O Bilbově narozeninách a jeho odchodu - Frodo zdědí prsten a většinu Bilbova majetku 

včetně Dna Pytle 

Gandalf vypráví Frodovi o prstenu a jeho minulosti (3 prsteny pro krále Elfů, 7 vládcům 

trpaslíků, 9 mužům, a navíc jeden, který vládne všem). Sauronovi ho ukradl Isildur (uřízl mu 

prst, poté Isildur zemřel a prsten se ztratil a dostal se přes Gluma k Bilbovi a potom k 

Frodovi), Gandalf Frodovi sdělí, že musí odjet a slyší to Sam, který stříhá zahradu a pojede s 

ním, Gandalf odjel zjišťovat informace o prstenu a slíbil, že se k Frodovi vrátí 

Frodo se chystá s prstenem odjet, pořád vyhlížel Gandalfa, ale ten nikde. Frodo se Samem a 

Pipinem odjíždí do Studánek, kde koupil domek. Potkávají černé jezdce, kteří se je snaží 

vystopovat, ale nakonec se zaleknou Elfů. Po cestě se k nim přidá Smíšek a setkávají se 

společně s Elfy 

Jsou ve studánkách (Frodo, Smíšek, Sam a Cvali) a oni přiznávají, že o prstenu vědí a chtějí 

jet s Frodem (kromě Cvaliho, který bude hlídat) 
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Vydávájí se na cestu přes Starý Hvozd a setkávají se s Bombadilem, který je vzal k sobě 

domů (setkávají se s krásnou Zlatěnkou) a nanavigoval je ke Skákavému poníkovi, kde se 

setkávají s Chodcem, který potom jde s nimi (snažili se je tam najít černí jezdci), Chodci 

Aragornovi mohou věřit díky Gandalfově dopisu, který zanechal hostinskému 

Jezdec píchne Froda do ramene a ten se probudí až v Roklince, kam ho zavezla Elfí přítelkyně 

Aragorna a setkává se tam s Gandalfem a vládcem Elfů Elrondem, Frodo se před radou 

nabídne, že prsten zničí, Sam je mu zvolen za společníka, vyberou se další Frodovi společníci 

na cestu (Společenstvo) 

Bojují se skřety a temným obrem v Můstku, kde Gandalf umírá 

Elfí čarodějnice ukazuje Frodovi, jak by vše dopadlo, kdyby neuspěl 

Pokračují v cestě, kde je přepadnou skřeti a dojde k zabití Boromira a rozdělení Společenstva 

- Pipin a Smíšek jsou zajati, Sam a Frodo cestují sami, Boromir je mrtev a zbytek (Aragorn, 

Legolas a Gimli se vydávají zachránit Pipina a Smíška) 

• téma a motiv  

Kniha má za úkol pobavit čtenáře a ty trpělivé vtáhne do děje, v němž jim ukáže zcela nový 

svět skřetů, lidí, elfů, trpaslíků, hobbitů a čarodějů a dalších. Také nám ukazuje různé druhy 

povah lidí, ukazuje nám dobro a zlo, sílu přátelství, čest, bojovnost a věrnost. 

Dobro vítězí nad zlem 

• časoprostor 

 Odehrává se ve Středozemí, nemůžeme určit jednotně místo děje, postavy hodně cestují. 

Nějaká z míst: Roklinka – elfí pevnost, Mordor – Sauronovo panství, Rohan a Gondor - státy, 

Starý Hvozd, Morie – stará pevnost trpaslíků, Lorien – elfí les, Fangorn – temný hvozd, Kraj 

– domov Hobitů 

Kontrast dobra a zla – světlo, stromy, jezera slunce, šeď, temno,pustiny, močály, ruiny 

Čas, kde se odehrává: 

1341 (Bilbovo nalezení prstenu), pokračuje v dalších mnoha letech 

 

• kompoziční výstavba    

Chronologická, retrospektivní, paralelní zvláště v závěru, kdy se rozpadne Společenstvo 

Jeden děj se v závěru rozdvojí s rozpadem Společenstva 

Trilogie (3), ale ději předchází ještě kniha Hobit, původně chtěl Pána Prstenů rozdělit na 6 

dílů, nakladatelství prosadilo, aby byly 3. 

Společenstvo prstenu 

Dvě věže 

Návrat krále 
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• literární druh a žánr  

epika  

Hrdinská fantasy román – boj dobra se zlem, magično, nadpřirozeno, smyšlenáý svět, 

smyšlené bytosti 

• vypravěč / lyrický subjekt  

vševědoucí 

• postava    

Frodo Pytlík - ten který nese prsten, aby ho zničil v Hoře Osudu. Je vyvolený opatrovat 

prsten, hodný, odvážný, přátelský, chápe důležitost úkolu, který dostal, byl sirotkem a Bilbo 

se stal jeho opatrovníkem 

Sam Křepelka - sluha a přítel Froda, nejvěrnější společník a přítel, velice oddaný, nesmělý 

(Frodo ho musel popostrčit, aby si zatančil s dívkou, která se mu líbila) 

Hraničář/Chodec/Aragorn - přítel Gandalfa a Froda, kterému často zachraňuje život a kterému 

radí. Je chytrý, odvážný a oddaný svému úkolu chránit Froda, byl potomkem krále Isildura, 

upřímně zamilovaný do Arwen 

Gandalf - Frodův dlouholetý přítel čaroděj, který objeví skutečnou povahu prstenu 

Smíšek a Pipin - Frodovi nejlepší přátelé, kteří s ním putují. Jsou vtipní, mladí a zvídaví 

Gimli - přidá se ke Společenstvu jako zástupce trpaslíků, je velice bojovný, nedůvěřivý, 

vlastenec (byl nadšený, že se setká s dalšími trpaslíky a poté byl velice smutný, když zjistil, že 

jsou vyvraždeni), zpočátku byl v rozporu s Legolasem, kvůli nesnášenlivosti jejich ras (jejich 

rody měly společnou minulost) 

Legolas - přidává se ke Společenstvu jako zástupce Elfů - nejsličnějšího národa. Byl vyslán 

jako posel od svého otce - vládce Elfů - se zprávou, že Glum utekl ze zajetí Elfů. Je odvážný, 

dokáže se velice lehce pohybovat (díky tomu, že je Elf), nebojácný 

Boromir - ve Společenstvu je jako zástupce lidí, bohužel ho prsten velmi ovlivňuje a snaží se 

ho od Froda získat. Může vypadat zlomyslně, je slabý (to soudím z toho, že ho prsten tolik 

ovlivnil). Ale jeho dobrá stránka se ukáže, když umírá. Snaží se i přes bolest dostat co nejvíce 

nepřátel a tím pomoci Společenstvu ve splnění úkolu. Je chladný. Snažil se přesvědčit Radu, 

aby mohl použít prsten v bitvě proti Mordoru. Chtěl zvítězit a získat slávu. 

Saruman - čaroděj, který pomáhá Sauronovi, tomu, který vyrobil prsten a vládne mu. Svádí 

boj s Gandalfem. Je zlý, vybral si stranu zla oproti dobru. Je velice mocný a inteligentní, je to 

zrádce svého rodu. 

• vyprávěcí způsoby  

Popisný a vyprávěcí postup 

Er forma, ich forma 
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• typy promluv    

Složitý styl vyprávění, složitá souvětí 

Vnitřní monology, proud vědomí, oko kamery, introspekce 

• jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku 

Archaismy, knižní slova, nová slova - hobit 

 Slovní zásoba pestrá, autor byl lingvista, což je určitě znát. Dlouhá souvětí, zajímavé popisy 

Jazyková stránka: 

Spisovná až vyšší čeština - závisí na tom, kdo z postav zrovna mluví. Když mluvili Elfové, 

nebo Hobiti, bylo použití slov skoro až vznešené ("Sličný národe" apod., pokud se jednalo 

například o Gimliho, trpaslíka, objevily se i méně spisovné výrazy) 

Písně, básně – postavy často zpívají… 

 

• tropy a figury a jejich funkce ve výňatku 

Kontrast, metafory, eufonie, kakofonie, zvukomalba, přirovnání 

• kontext autorovy tvorby  

• literární / obecně kulturní kontext 

John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) 

 Světová literatura od konce 2. sv. války do současnosti 

 Sci-fi  a fantasy literatura: G. Orwel, A.C. Clarke (Vesmírná odyssea), R.D. 

Bradbury (Marťanská kronika, 451 stupnňů Fahrenheita), J.R.R. Tolkien, T. 

Pratchett, J.K. Rowlingová (Harry Potter), Isaac Asimov (Já robot), H. G. Wells – 

(Stroj času) 

 Znaky sci-fi literatury: vědeckofantastická literatura čerpající z poznatků vědy a 

techniky. Autoři podávají obraz toho, jaký by mohl být dopad vývoje technických 

vymožeností na život člověka. 

 Znaky fantasy literatury: fantastická literatura, děj se odehrává v imaginárním světě 

nebo v minulosti, autor čerpá z bájí, mýtů, hrdinského eposu. Projevy magie, 

nadpřirozených úkazů. Pilířem se stala trilogie Pán Prstenů. 

 Znaky tvorby J.R.R.Tolkiena: Tolkien byl profesionálním lingvistou a jazyky a 

mytologie, které studoval, přímo ovlivňovaly jeho tvorbu. Například trpasličí jména 

v Hobitovi byla převzata ze severské mytologie z básně Völuspá (Vědmina věštba), 

části eposu Edda. Naproti tomu některé zápletky (např. zloděje, který ukradne pohár 

z dračího pokladu) převzal ze staroanglické epické básně Beowulf. Tolkien byl 

uznávaným znalcem Beowulfa a publikoval na toto téma několik vědeckých prací a 

posmrtně byl uveřejněn i jeho překlad této básně do moderní angličtiny. 

 Dílo: Kromě Hobita, Pána prstenů, vědeckých pojednání a překladů zahrnuje 

Tolkienovo dílo množství textů z pozůstalosti o historii fiktivního světa Středozemě, 

v níž se Hobit a Pán prstenů odehrávají. Část z nich pod názvem Silmarillion 
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uspořádal a vydal autorův syn Christopher. Tolkien pro všechny tyto příběhy používal 

slovo legendárium. Zbylá Tolkienova díla jsou pohádky a příběhy původně vyprávěné 

jeho dětem a nevztahují se přímo ke Středozemi. Pro neutuchající popularitu a vliv je 

Tolkien často považován za nejdůležitějšího z otců žánru moderní hrdinské fantasy.
[2]

 

Tolkien nikdy neočekával, že jeho vymyšlené příběhy budou zajímat více než jen 

úzkou skupinu lidí. Na naléhání bývalého studenta publikoval knihu Hobit (The 

Hobbit,1937), kterou původně napsal jen pro své děti. Ačkoliv byla určena dětem, 

kniha si získala také dospělé čtenáře a stala se natolik populární, že nakladatel, 

Allen & Unwin, požádal Tolkiena o pokračování. To ho podnítilo k vytvoření jeho 

nejznámějšího díla, kterým se stal výpravný román Pán prstenů (The Lord of the 

Rings,1954–55). Vyšel ve třech svazcích, a proto bývá nepřesně označován jako 

trilogie – Tolkien chtěl Pána prstenů vydat jako jediný román, ale po válce bylo 

obtížné sehnat papír (kniha by měla přes tisíc stran), proto byl nucen přistoupit na 

návrh vydavatele vydat román postupně. To s sebou přineslo problém, jak nazvat 

jednotlivé díly – u názvu Dvě věže autor nikdy nesdělil, které věže měl na mysli, s 

názvem Návrat krále také moc nesouhlasil – podle jeho mínění příliš naznačuje, jak 

kniha vyvrcholí. Tolkien k napsání románu potřeboval téměř deset let, během nichž ho 

povzbuzovali členové jeho klubu Inklings, zvláště pak nejbližší přítel C. S. Lewis, 

autor knih o Narnii. 

 Pán Prstenů: rozsáhlý epos v próze o dobrodružství hobitů, zfilmovaný 2001-2003. 

Pán prstenů volně navazuje na knihu Hobit aneb cesta tam a zase zpátky. V zájmu 

návaznosti příběhu provedl Tolkien po vydání Pána prstenů v textu Hobita určité 

úpravy. Oba romány vycházejí z rozsáhlých dějin fiktivního světa Arda. Příběhy z 

mytologie tohoto světa jsou obsaženy v knize Silmarillion a v dalších svazcích, které 

na základě materiálu z otcovy pozůstalosti postupně připravuje k vydání autorův syn 

Christopher. 
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