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Roald Dahl byl jedním z největších spisovatelů novodobých literárních dějin, autorem románů, 

povídek, ale i scénářů. Nejvíc se proslavil pravděpodobně jako autor úžasných knih pro děti, které jsou 

plné fantazie. 

Narodil se ve Walesu, ale jeho rodiče byli původem z Norska – doma tedy mluvili pouze norsky. 

Jméno Roald rodiče zvolili podle tehdejšího norského národního hrdiny Roalda Amundsena.  

Ve věku čtyř let přišel o sestru a následně i o otce. Maminka se však rozhodla ve Walesu zůstat, 

protože její manžel si velice přál, aby děti studovaly na školách v Británii. 

V mládí velice rád fotografoval a sportoval – stal se kapitánem squashového týmu a hrál také fotbal. 

V době, kdy navštěvoval Rapton School, do této školy občas vozili vzorky čokolády společnosti 

Cadbury, aby je žáci ochutnávali, což možná ovlivnilo vznik jeho knihy Karlík a továrna na čokoládu.  

Během druhé světové války se připojil k RAF (Královské letectvo). Jednou při přistávání měl potíže, 

jeho letadlo zavadilo o kámen a on ztroskotal. Utrpěl přitom těžká poranění hlavy a dočasně oslepl. 

Nicméně na konci války měl hodnost velitele perutě, sestřelil minimálně pět letadel. 

V roce 1942 začal psát. Byl požádán, aby napsal několik anekdot o RAF. Dahl popsal havárii svého 

letadla, článek vyšel v Saturday Evening Post pod názvem Shot Down Over Libya. 



V roce 1953 se oženil s Patricií Nealovou, se kterou žil 30 let a společně měli pět dětí. Dcera Olivie 

však v sedmi letech zemřela, Roald Dahl jí později věnoval svoji knihu Obr Dobr. 

Zemřel v Buckinghamshire v listopadu roku 1990. Později zde otevřeli Roald Dahl Children's Gallery 

v místním muzeu. V roce 2005 bylo otevřeno také Muzeum Roalda Dahla a Povídkové centrum. 

Jeho dcera Lucy vzpomíná, že Dahl byl člověk s neuvěřitelnou fantazií, díky níž jí a jejím sourozencům 

připravil pohádkové dětství  - např. když potravinářským barvivem obarvoval mléko před spaním a 

dělal z něho kouzelné lektvary. Navíc jim vyprávěl příběhy mnohem dříve, než je napsal, a citlivě 

vnímal, jak na ně jeho děti reagují, co se jim líbí a co je nudí. Díky tomu mohla později vzniknout díla 

jako Karlík a továrna na čokoládu, Obr Dobr nebo Matylda. 

Roald Dahl je známý především literaturou pro děti, ale psal také pro dospělé, literaturu faktu i hry. 

Nicméně právě knížky pro děti z něho udělaly klasika, jehož hrdinové budou navždy nesmrtelní… 

 


