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Anotace 

Práce se zaměřuje na filmové, televizní a seriálové adaptace díla Pes baskervillský od 

Arthura Conana Doyla, a to s akcentací na epizodu Psisko baskervillské seriálu Sherlock 

z produkce BBC. Touto kompilací práce mapuje téma, které v české odborné literatuře 

dosud nebylo komplexně zpracováno. Práce se opírá o řadu knižních, internetových a 

kinematografických zdrojů i o vlastní výzkum. Práce je rozdělena na dvě části. V první 

autor popisuje teorii adaptace, shrnuje život a dílo Arthura Conana Doyla, rekapituluje děj 

jeho nejslavnějšího románu a rovněž se zaměřuje na hlavní tvůrce seriálu Sherlock. 

V praktické části se podrobně analyzuje epizoda Psisko baskervillské. Autor vysvětluje 

řadu adaptačních procesů, pomocí kterých tvůrci seriálu dokázali stvořit moderní a 

populární adaptaci, a rovněž poukazuje na to, proč hraje tato epizoda v rámci seriálu 

klíčovou roli a proč je tak populární. Závěrečná kapitola na základě příkladu adaptace od 

BBC shrnuje obecně platné principy, jakých mohou tvůrci využít k tvorbě moderních 

adaptací. 

 

Annotation 

This thesis focuses on the various adaptations of Arthur Conan Doyles novel The Hound of 

the Baskerville and accentuate the episode The Hounds of Baskervilles from the BBC TV 

series Sherlock. Thus, this thesis is decribing the theme, which was not fully covered in 

Czech literature. The author used different sources, books, internet pages and 

cinematographic pieces. The thesis consists of two parts. In the first part the author is 

focusing on the theory of adaptation, Doyle´s life and art, The Hound of the Baskervilles 

book and the TV series Sherlock. In the practical part the author narrates about the episode 

The Hounds of the Baskervilles and searching for definition of the adaptation process, 

which the makers of this episode used. This part also answers the question, why is this 

episode so popular and key for the whole series. The crucial final part of the thesis 

summarizes the main principles, which authors and film makers can use during the process 

of the adaptation. 
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1. Úvod 
Sherlock Holmes – dvě slova, kterými britský lékař a romanopisec Arthur Conan Doyle 

v roce 1866 vdechl život nejproslulejšímu fiktivnímu detektivovi všech dob. Tehdy se 

zrodil kult. Příběhy Sherlocka Holmese se staly populárními už za autorova života, ale 

teprve díky rozvoji kinematografie mohl jeho mnohavrstevnatý charakter obstát  

ve filmových a později seriálových adaptacích.  

 Ačkoli spisovatelka Agatha Christie, současnice Arthura Conana Doyla  

a stvořitelka soukromého vyšetřovatele Hercula Poirota, později prodala více výtisků 

svých detektivních románů než Doyle,1 z průzkumů popularity je zřejmé, že se Sherlock 

Holmes svým specifickým způsobem zapsal do paměti diváků a čtenářů mnohem více. Byl 

prototypem geniálního detektiva, který byl na rozdíl od Poirota výstřední, více chyboval  

a ukazoval své temnější stránky. 

 Popularitu Sherlocka umocnilo také filmové plátno, kde se Sherlock Holmes více 

uplatnil. Dílo Arthura Conana Doyla ostatně drželo svého času primát v Guinnesově knize 

rekordů za příběhy s největšími počty adaptací. 2  Filmaři a diváci našli v příbězích 

Sherlocka daleko větší zalíbení než v těch Poirotových a nic na tom nezměnila ani geniální 

performance Davida Sucheta, který kníratému detektivovi z pera Agathy Christie vtiskl 

hlavní vizuální podobu. 

 Vůbec největší aura popularity se v kontextu Doyleových počinů vytvořila kolem 

ponurého románu Pes baskervillský3 (The Hound of the Baskervilles, 1901), který osciloval 

na pomezí detektivního románu a hororu. Prestižní deník Le Monde dokonce dílo zařadil 

mezi stovku nejzásadnějších knih 20. století (a to na solidní 44. místo).4 

 Na věhlas Psa baskervillského zareagovali filmaři, kteří v nejrůznějších adaptacích 

mnohdy přetvořili dobrodružný příběh na nepokrytě hororové drama, které se setkalo 

 
1 Five record-breaking book facts for National Bookshop Day. Guinness World Records [online]. [cit. 

07.01.2021]. Dostupné z: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2018/10/5-page-turning-book-facts/ 
2 Sherlock Holmes awarded title for most portrayed literary human character in film & TV. Guinness World 

Records [online]. [cit. 07.01.2021]. Dostupné z: 

https://www.guinnessworldrecords.com/news/2012/5/sherlock-holmes-awarded-title-for-most-portrayed-

literary-human-character-in-film-tv-41743/?fb_comment_id=10150968618545953_27376924 
3 DOYLE, Arthur Conan. Baskervillský pes. Přeložil Richard PODANÝ. Praha: Odeon, 2016. Knihovna 

klasiků (Odeon). 
4 Le Monde's 100 Books of the Century by Le Monde. The Greatest Books: The Best Books of All Time - 1 to 

50 [online]. Dostupné z: https://thegreatestbooks.org/lists/108 
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s diváckým zájmem. 

 V roce 2010 spatřil světlo světa seriál Sherlock,5 který zasadil postavu geniálního 

detektiva do současných reálií. Cyklus z produkce televize BBC změnil v zajetých kolejích 

Doylových adaptací snad úplně vše. Z detektiva s dýmkou byl najednou vyšinutý sociopat 

se smartphonem, který hýřil sarkasmem a smělými dedukcemi.  

 V roce 2012 pak došlo ke spojení dvou nej – zmíněné nejúspěšnější adaptace 

Sherlocka Holmese (seriálu) a nejpopulárnějšího Doylova románu Pes baskervillský – kdy 

v rámci televizní série Sherlock vznikla nová adaptace hororového románu, která 

originálně transformovala základní prvky díla do moderní doby, ale zároveň zachovala 

základní myšlenku díla. 

 Meritem této práce je hledání odpovědi na otázku, proč se nejznámější adaptací 

literárního Psa baskervillského stala epizoda seriálu Sherlock.  

 V té první, teoretické, části práce zpočátku definuji adaptaci jako žánr. Popisuji zde, 

jakým způsobem by k ní měli filmoví, ale i televizní tvůrci přistupovat a ilustruji, v čem je 

její specifická síla. Následující kapitola se zaměřuje na život a dílo britského autora 

Arthura Conana Doyla s důrazem na jeho detektivní tvorbu. 

 Na pasáž o Doylovi navazuje kapitola o jeho nejznámějším románu, Pes 

baskervillský, zaměřuje se na jeho příběh a analyzuje jej z literárněvědného pohledu. Tato 

část je nezbytná pro pozdější pochopení adaptací románu i výše zmíněné seriálové epizody. 

Následně v práci představím výčet multižánrových adaptací románu Pes baskervillský a na 

konci teoretické části představím britský seriál Sherlock. Kapitola tak tvoří pomyslný most 

mezi teoretickou a praktickou částí diplomové práce. 

  V praktické části nejdříve popisuji děj seriálové epizody Pes baskervillský a na 

základě vlastního pozorování, čtení kritik, recenzí a odborných rozborů usuzuji, jaké 

elementy tvůrci seriálu Sherlock museli pozměnit, aby mohli transformovat charakter 

literárního detektiva do seriálového sociopata. Zaměřuji se také na originální paradox 

zmíněné adaptace, kdy BBC stvořila Psa baskervillského, aniž by divák skutečného psa 

zahlédl. 

 V další kapitole otevírám otázku, čím je seriálová adaptace ve srovnání s ostatními 

originální a proč slaví po celém světě takový úspěch. Vlastní tvrzení obohacuji výzkumy 

 
5 Sherlock [televizní seriál]. Režie Paul McGuigan. Velká Británie, 2010. 
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sledovanosti, zahraničními rozbory i vlastní kvantitativní studií, ze které vyplývá, že si 

seriál Sherlock získal takovou oblibu zvláště díky funkční dvojici hlavních hereckých 

představitelů. 

 Poslední kapitola praktické části představuje určitý precedens, na základě kterého 

by mohly vznikat další úspěšné adaptace. Pasáž tedy odpovídá na otázku, jak v současné 

době úspěšně modernizovat starší románové předlohy. 

 K sepsání této práce jsem využil desítky literárních, odborných, 

kinematografických i internetových zdrojů, z nichž za nejplatnější považuji knihu Teorii 

adaptace 6  od Lindy Hutcheonové, obsáhlé eseje Sherlock and Transmedia Fandom: 

Essays on the BBC Series7 autorské dvojice Ellen Stein Steinové a Kristiny Busseové a 

konečně i publikaci Pavla Aujezdského s názvem Od knížky k televiznímu filmu: úvod do 

problémů televizní adaptace pro studenty Rozhlasové a televizní dramaturgie a 

scenáristiky.8 Páteří pro výstavbu díla se pak stal samozřejmě i román Pes baskervillský. 

Co se týče struktury práce, v žádném ohledu jsem se neodchýlil od teze. 

 Vzhledem k popularitě postavy Sherlocka Holmese se britským detektivem na 

tuzemské akademické scéně již několik prací zabývalo. Některé práce se věnovaly autorovi 

díla, jiné se například zaobíraly britským seriálem Sherlock. Výčtu adaptací díla Pes 

baskervillský s přihlédnutím k nejmodernější verzi od BBC se ovšem žádná práce dosud 

nevěnovala. Tato práce tak v jistých ohledech plní průkopnickou funkci ve snaze podchytit 

významný fenomén, jakým se Sherlock Holmes stal. 

 

 
6 HUTCHEON, Linda. Teória adaptácie. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. 
7 STEIN, Louisa Ellen, BUSSE, Kristina. Sherlock and Transmedia Fandom: Essays on the BBC Series. 

Jefferson: McFarland, 2012. 
8 AUJEZDSKÝ, Pavel. Od knížky k televiznímu filmu: úvod do problémů televizní adaptace pro studenty 

Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 

2009. 
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2. Náležitosti a tvorba adaptace 

2.1. Co je to adaptace 
„Adaptace – to je trochu jako když znovu vymalujete.“9 Těmito slovy definoval adaptaci 

americký scénárista a držitel Pulitzerovy ceny Alfred Uhry. Při správné adaptaci totiž 

nestačí původní literární dílo oživit – tvůrce mu musí vdechnout novou podstatou. 

Adaptací nevznikají jen nekonečné variace nativních děl, není to žánr, jehož podstata je 

v pouhém převyprávění děje nebo zopakování výrazových postupů adaptovaného díla. 

Adaptace je nový pohled na starou věc. 

Na úvod této kapitoly je zapotřebí uměleckou adaptaci definovat. Jde o „proces 

přetváření existujícího textu (díla) do divadelní, filmové nebo televizní podoby (…), 

dochází ke kvantitativním transformacím díla, kdy se odstraňují méně důležité epizody a 

zjednodušuje se jeho styl (…), adaptace by měla zachovat význam a smysl díla i jeho 

hodnoty.“10 

 Dvojici originál – adaptace nemusí samozřejmě vždy tvořit tandem kniha – film 

(televize). Předlohou adaptace může být i počítačová hra, muzikál, báseň, opera, píseň, 

tanec, balet či komiks. Stejné je to i v opačném gardu, výstupem adaptace nemusí být jen 

film, existují také adaptace divadelní, literární, videoherní a tak dále. 11  Vzhledem 

k zaměření této diplomové práce a pro lepší orientaci čtenáře pracuji v textu převážně se 

základním dělením na literární (podkladové, originální) dílo a videosnímek (film, seriál, 

televizní kus) jako adaptace. 

 Dále je třeba vymezit rozdíl mezi filmovou a televizní adaptací. Ačkoli se diference 

mezi oběma žánry v posledních letech smývá, u adaptací starých několik desítek let je 

možné pozorovat značné rozdíly. V první řadě televizní snímek pracuje zpravidla s nižším 

rozpočtem i stopáží oproti snímku filmovému. Pro tvůrce televizního snímku není 

vrcholem uvedení díla v kinech, nýbrž jeho premiéra v daném televizním kanálu. K tomuto 

aktu tvůrce od počátku tvorby směřuje a přizpůsobuje tomu svůj vyprávěcí jazyk. To 

znamená, že televizní adaptace zpravidla bývají (bývaly) kultivovanější, méně explicitní a 

experimentátorské než filmové adaptace. 

 
9 HUTCHEON, Linda. Teória adaptácie. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012, s. 5 

(překlad vlastní). 
10 ADAMSON, Zuzana. Minislovník pojmů z literární komparatistiky [ekniha]. Praha: Gam, 2015, s. 4. 
11 HUTCHEON, Linda. Teória adaptácie. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012, s. 9. 
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 Zatímco divák v kině sleduje filmovou adaptaci zpravidla stoprocentně 

koncentrovaný, tvůrci televizních adaptací musejí počítat s divákem, který bývá často 

rozptýlený, nemusí vše sledovat pečlivě a některé pasáže snímku může například kvůli 

jiným povinnostem v domácnosti přehlédnout. Z toho vyplývá, že v televizní adaptaci musí 

být oproti té filmové více vysvětlovacích prvků, které divákovi budou připomínat hlavní 

body děje. Typickou složkou každého dílu televizního seriálu tak často bývá shrnutí děje 

předchozí části, které pomáhá divákovi se lépe zorientovat v příběhu. U televizních 

detektivek je pak časté, že hlavní vyšetřovatel na konci epizody zrekapituluje a zpřehlední 

průběh celého případu. 

 Odborná kritika je při hodnocení adaptací vesměs rozdělena na dva tábory. Jedna 

skupina vnímá adaptaci jako parazita, který se snaží přiživit na úspěchu literárních děl a 

kvůli tomu původní příběh zplošťuje a vystavuje vratké dějové konstrukce. Jak napsala 

Linda Hutcheonová v Teorii adaptace, už slavná britská autorka Virginia Woolfová, která 

tvořila na přelomu 19. a 20. století, si na sklonku své kariéry stěžovala na to, že adaptace 

příliš zjednodušuje literární dílo.12 A to byl filmový průmysl na začátku 20. století teprve 

na vývojovém startu. Hutcheonová dodává, že „odbornou kritikou i novinářskými 

recenzemi jsou současné populární adaptace považované nejčastěji za sekundární, 

odvozené, průměrného vkusu a kulturně podřadné.“13 

 Druhá skupina odborné veřejnosti akceptuje názor, že adaptace slaví úspěch díky 

bravurnímu procesu oživování minulosti. To znamená, že adaptace profitují z toho, že 

předkládají divákovi příběh, který zpravidla zná. Konzument obsahu proto sleduje adaptaci, 

aby si připomněl originální dílo a posléze zjistil, jakými novými způsoby, prvky, či 

příběhovými spojkami je adaptace obohacena a zda jsou tyto atributy v souladu s původní 

myšlenkou a podstatou díla. Potěšení z tvorby adaptací „vychází z opakování s variací, 

z potěšení z rituálu kombinovaného s pikantností překvapení. Další částí potěšení (a 

rizikem) vnímání adaptace je rozpoznávání a vzpomínka – a též i změna.“14 

 Z této myšlenky vyplývá, že divák při sledování adaptace naopak vyhledává prvky, 

které z podkladového díla zná, místo toho, aby požadoval příběh či postavy ryze nové. Ať 

už jde o divadelní, seriálovou nebo filmovou adaptaci, konzument chce nejdříve objevit 

známé pilíře originálu, aby se v adaptaci zorientoval, a až poté je ochotný a schopný hledat 

 
12 HUTCHEON, Linda. Teória adaptácie. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012, s. 19. 
13 Tamtéž, s. 18 (překlad vlastní). 
14 Tamtéž, s. 20 (překlad vlastní). 
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a promýšlet nuance samotné adaptace. 

 

2.2. Druhy adaptace 

K samotné tvorbě adaptace se dá přistoupit stovkami způsoby. Vesměs každý teoretik 

adaptací vypracoval své vlastní kategorie, které se ale pochopitelně v mnohém mezi sebou 

překrývají. Snahou autora této práce bylo proto pátrat po základních a nepřekrývajících se 

druzích, z nichž pak všechny další vycházejí. Předkládám zde proto stručné rozřazení, 

které definoval český filmový režisér Pavel Aujezdský: 

„A) Adaptace věrná předloze 

Znamená snahu díla o maximální věrnost tématu, rozvíjení příběhu, charakteru postav, 

vyznění díla. 

B) Adaptace s tvůrčím vkladem scénáristy 

Znamená vlastně ‚spolutvorbu' nového díla, které bude v řadě aspektů odlišné od 

předlohy. 

C) Volná adaptace – scénář na motivy 

Jedná se svým způsobem o nejčistší práci s preexistentním dílem. To proto, že scénář (a 

následný televizní film) se nesnaží předstírat, že bez výhrad respektuje autora předlohy a 

předlohu samotnou. Scénárista používá části autorova díla k tomu, aby vytvořil dílo nové, 

autonomní, které ale nepopírá svůj (silnější nebo slabší) vztah k výchozímu dílu.“15 

 

2.3. Tvorba adaptace 

Na začátku adaptační tvorby stojí perfektní znalost knižní předlohy. Tvůrci nestačí dílo jen 

několikrát přečíst, nýbrž jej musí rozebrat na jednotlivé segmenty a hledat v nich veškeré 

vyprávěcí motivy, motivace postav, podoby prostředí a zákonitosti literárního světa. 

Nejzásadnějším výstupem z takového rozboru by měla být definice toho, proč je dané 

literární dílo tak populární u čtenářů a čím by mu mohla filmová adaptace prospět či 

 
15 AUJEZDSKÝ, Pavel. Od knížky k televiznímu filmu: úvod do problémů televizní adaptace pro studenty 

Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 

2009, s. 13. 
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uškodit.16 

 Tvůrce adaptace (adaptátor) by si totiž měl uvědomit, že i když mohli čtenáři 

v minulosti některou knihu považovat za kvalitní, vnímání lidí se desítky let od napsání 

díla mohlo výrazněji posunout. Tím spíše, pokud původní román otevírá téma, které již 

současnému čtenáři nic neříká. Ve chvíli, kdy tvůrce vybírá vhodný druh adaptace, jakým 

by ztvárnil původní dílo, musí brát kromě vlastních preferencí ohledy na atributy a stáří 

knihy. Většinou by měl adaptátor vycházet z rovnice, že čím více je původní literární dílo 

starší, tím volnější by měla být filmová (televizní) adaptace. Mnohé problémy, dialogy a 

témata obsažená ve starších předlohách už nemusejí být pro moderního diváka relevantní. 

Adaptátor by se proto měl snažit vystihnout u starších děl spíše podstatu díla, ne tolik jeho 

kulisy či dialogy. Naopak u novějších knih, které mají čtenáři živě v paměti a ve kterých se 

probírají aktuální témata, by se měl tvůrce při adaptaci snažit co nejvíce držet základních 

motivů, dějových linek i charakterů postav.17 

 V konečné fázi příprav na tvorbu adaptace by si měl tvůrce uvědomit, že ať už bude 

postupovat při transmediálním překlápění jakkoli svědomitě, vždy bude filmový výstup jen 

subjektivní směsí toho, co tvůrci v knize považovali za důležité. Tvůrce by proto měl být 

připraven, že divák, tím spíše pokud je velký fanoušek předlohy, může důležitost 

jednotlivých scén a postav vnímat diametrálně odlišně.18 Adaptátor „jako čtenář chce být 

původním dílem osloven tématem i výrazovými prostředky, podobné oslovení vyžaduje i 

divák díla adaptovaného, zejména ten, který předlohu zná. Proto by měla být adaptátorova 

představa podrobně argumentačně podložená.“19 

 Ve chvíli, kdy se adaptátor vyrovná s výše zmíněnými problémy, které nutně 

z tvorby adaptace plynou, je připraven vytvořit si vlastní scénář. V něm v závislosti na 

jednom ze tří druhů adaptace kombinuje narativní prvky předlohy a příběhové prvky, které 

adaptátorovi samotnému dávají smysl, ale autor literárního díla je nenapsal. Adaptátor 

musí zvažovat, které postavy a dějové linky vypustí, aby výsledná stopáž 

kinematografického díla byla pro diváka snadno stravitelná. Adaptátor by měl obsáhnout 
 

16 AUJEZDSKÝ, Pavel. Od knížky k televiznímu filmu: úvod do problémů televizní adaptace pro studenty 

Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 

2009, s. 14. 
17 Tamtéž, s. 13. 
18 Procesu, kdy každý z adaptátorů považuje v díle za podstatné něco jiného, se říká reakcentace – změna 

fundamentálních rysů předlohy. 
19 AUJEZDSKÝ, Pavel. Od knížky k televiznímu filmu: úvod do problémů televizní adaptace pro studenty 

Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 

2009, s. 15. 
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všechny zásadní konflikty a dějové zvraty románové předlohy. Zvláštní pozornost by měl 

dále tvůrce věnovat zejména dialogům. 

 „Často se pozornějším divákům zdá, že dialogy v adaptacích ‚šustí papírem', 

případně zní teatrálně, dutým patosem nebo mnohomluvně. Příčinu je třeba hledat 

v odlišných funkcích dialogu literárního/divadelního a dialogu filmového.“ 20 Tvůrce 

adaptace si musí uvědomit, že spisovatel píše dialogy s předpokladem, že je budou lidé 

(zpravidla v duchu) číst. Jenže nároky na písemný a akustický dialog se podstatně liší. Na 

filmovém plátně totiž zpravidla nevynikají příliš dlouhé a košaté repliky, které v knihách 

bývají samozřejmostí. Adaptátor je tak při přepisování dialogů nucený mnoho citací 

vyškrtat, zkrátit či úplně přepsat tak, aby vyhovovaly filmovému jednoduššímu jazyku (ne 

vždy, někteří adaptátoři si naopak zakládají na doslovném přepisu dialogů). 

 Když má adaptátor připravený scénář, může se pustit do samotného natáčení. 

Základem je vhodný casting herců. Hlavní protagonisté musejí při hraní odrážet osobnostní 

typy románových hrdinů. Adaptátor pak musí při samotném natáčení čelit řadě filmařských 

kompromisů (průběh kinematografického natáčení ale není předmětem této práce). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 AUJEZDSKÝ, Pavel. Od knížky k televiznímu filmu: úvod do problémů televizní adaptace pro studenty 

Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 

2009, s. 36. 
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3. Arthur Conan Doyle 

3.1. Život muže, který proslul tím, o čem nechtěl psát 

Conan Doyle, jeden ze světově nejznámějších autorů detektivního žánru, se narodil 1859 

ve skotském Edinburghu. Ačkoli je celosvětově proslulý výhradně díky psaní příběhů o 

fiktivním detektivovi Sherlocku Holmesovi, jeho život byl na ostatní tvorbu i památné 

události velmi bohatý. 

Doyle se narodil do chudé anglicko-irské rodiny. Jeho otcem byl Charles Altamont 

Doyle, který měl se svou manželkou Mary Foley celkem deset dětí. Malý Arthur strávil 

první roky studia v Edinburghu, pak jej věřící rodiče poslali do jezuitské internátní školy 

do města Lancashire na západě Anglie. Je pravděpodobné, že tamní striktní náboženská 

výchova způsobila, že Arthur později odmítl víru svých rodičů a stal se agnostikem.21 Jeho 

rozkolísanost v tomto ohledu pak podle Christophera Rodena, který sepsal jeho biografii, 

ovlivnila i Arthurovo dílo. 

Po skončení jezuitského internátu se Arthur vrátil v roce 1876 do Edinburghu, aby 

se na tamní univerzitě vyučil lékařem. V následujících letech prožil dynamické období, 

během kterého pracoval jako lodní lékař, založil vlastní ordinaci a seznámil se se svou 

pozdější manželkou Louisou Hawkinsovou.22 

Ve stejné době začal také sbírat prvotní zkušenosti ve spisovatelské sféře. Vůbec 

první příběh z universa Sherlocka Holmese vyšel v roce 1887 v magazínu Beeton's 

Christmas Annual.23 Jmenoval se Studie v šarlatové (A Study in Scarlet) a Doyle za něj 

dostal 25 liber.24 „Nejdříve to byl Sherringford Holmes, poté Sherlock Holmes. Nemohl 

říkat své vlastní závěry, takže musel mít nějakého společníka – vzdělaného muže, který by 

se mohl účastnit vyšetřování a zároveň ho vyprávět. A potřeboval jsem nějaké fádní jméno 

pro tuto nenápadnou postavu. Watson mi seděl. Když jsem měl své loutky, napsal jsem 

Studii v šarlatové,“25 vzpomínal Arthur v roce 1924 na svůj první beletristický text ve své 

autobiografii Memories and Adventures. 

 
21 RODEN, Christopher. Arthur Conan Doyle: A Brief Biographical Study. Wayback Machine [online]. 

Dostupné z: https://web.archive.org/web/20100615151743/http://www.ash-tree.bc.ca/acdsbio.htm 
22 DOYLE, Arthur Conan. Memories and Adventures. Hertfordshire: Wordsworth Editions, 2007, s. 27. 
23 Povídka se tehdy v magazínu, který vycházel v Británii od roku 1860 jednou ročně, objevila na titulní 

straně. 
24 RODEN, Christopher. Arthur Conan Doyle: A Brief Biographical Study. Wayback Machine [online]. 

Dostupné z: https://web.archive.org/web/20100615151743/http://www.ash-tree.bc.ca/acdsbio.htm 
25 DOYLE, Arthur Conan. Memories and Adventures. Hertfordshire: Wordsworth Editions, 2007, s. 63 

(překlad vlastní). 
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A jak postava Sherlocka vůbec Doyla napadla? Alespoň zčásti toto tajemství 

britský spisovatel osvětlil v roce 1900 v rozhovoru pro londýnský týdeník Tit-Bits: 26 

„Představu o detektivovi mi poskytl jistý profesor, pod jehož vedením jsem pracoval 

v Edinburgu, a zčásti též detektiv Edgara Allana Poea, jenž se koneckonců stal 

předobrazem všech ostatních detektivů, kteří se v literatuře objevili.“27 

Ať už vymyslel Doyle Sherlocka jakkoli, britský spisovatel vnímal úspěch své 

prvotiny spíše jako potvrzení své schopnosti literární tvorby, mnohem více než detektivní 

povídky chtěl totiž psát historické romány. Jenže ačkoli Doyle kromě Sherlockových 

povídek začal publikovat také jiná díla, čtenáři dali jasně najevo své preference a žádali víc 

a víc Sherlocka. Málokdo tak ví, že Doyle tvorbou Sherlocka Holmese vlastně trpěl, chtěl 

se zapsat do dějin literatury jiným (více váženým) žánrem, ale to se mu nedařilo. Došlo to 

tak daleko, že se Doyle rozhodl s psaním knih o detektivovi skončit. 

„Přemýšlím o Holmesově vraždě… pak bude nadobro pryč. Odvádí mou pozornost 

od lepších věcí,“28 napsal v roce 1891 (pouhé čtyři roku po publikaci první sherlockovské 

povídky) v dopisu své matce. Svou vizi literárního zločinu Doyle zhmotnil v roce 1893. 

Tehdy v časopise Strand29 šokoval britské čtenáře povídkou Poslední případ (The Final 

Problem). „Slavného detektiva milovali čtenáři v mnoha zemích, ale našli se i takoví, které 

nenadchl, a za nějakou dobu se k nim přidal i sám Doyle. Dospěl k názoru, že by mohl 

napsat mnohem lepší věci, Holmese měl už po krk, a tak ho i se zákeřným profesorem 

Moriartym svrhl z Reichenbašských vodopádů.“30 

Rozčarování veřejnosti bylo obrovské, Doyle ale smutek čtenářů nevnímal a 

dalších několik let se snažil na Sherlocka zapomenout. V mezičase se věnoval svým dalším 

literárním dílům, cestoval po světě, vystupoval v britském Parlamentu a staral se o svou 

nemocnou ženu, která naneštěstí v roce 1906 zemřela. O rok později si vzal za manželku 

Jean Leckieovou. To už bylo v době, kdy se opět zabýval ve svých dílech postavou 

Sherlocka Holmese. Doyle totiž na přání čtenářů fiktivního detektiva vzkřísil a opět o jeho 

 
26 Týdeník Tit-Bits vycházel v Británii mezi lety 1881 až 1984. Oblíbený časopis nabízel zpravodajský i 

literární servis a cílil na masové publikum. 
27 PENZLER, Otto, ed. Velká kniha příběhů Sherlocka Holmese. Praha: Knižní klub, 2017, s. 15. 
28 RODEN, Christopher. Arthur Conan Doyle: A Brief Biographical Study. Wayback Machine [online]. 

Dostupné z: https://web.archive.org/web/20100615151743/http://www.ash-tree.bc.ca/acdsbio.htm (překlad 

vlastní) 
29 Časopis The Strand Magazine vycházel v Británii od roku 1891, každý měsíc v něm čtenáři našli povídky a 

romány na pokračování. Krom Doyla se v něm objevovali velcí autoři jako Agatha Christie, Gilbert Keith 

Chesterton či Lev Nikolajevič Tolstoj. 
30 PENZLER, Otto, ed. Velká kniha příběhů Sherlocka Holmese. Praha: Knižní klub, 2017, s. 14. 

https://web.archive.org/web/20100615151743/http:/www.ash-tree.bc.ca/acdsbio.htm
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dobrodružstvích začal psát. Vůbec prvním sherlockovským románem,31 který spisovatel po 

několikaleté pauze napsal, byl slavný Pes baskervillský, který vycházel v časopise Strand v 

letech 1901 a 1902. Mimoto Doyle nadále pracoval také na historických a sci-fi 

románech.32 

V běžném životě se začal čím dál více politicky angažovat a zasazoval se o 

dodržování lidských práv. Když přišla první světová válka, Doyle chtěl narukovat, kvůli 

vysokému věku už jej ale do zákopů nepustili. Střetů se tak zúčastnil alespoň jako válečný 

zpravodaj. V roce 1916 oznámil, že konvertoval ke spiritismu (víra v posmrtný život a 

komunikaci s duchy) a začal ve jménu své nové pravdy cestovat po světě. Jeho nová víra 

ovlivnila jeho pozdní díla. Nakonec po návratu ze série zahraničních cest zemřel v roce 

1930 na infarkt.33  

 

3.2. Dílo 

Arthur Conan Doyle dosáhl světové proslulosti výhradně díky detektivním příběhům o 

Sherlocku Holmesovi. Publikoval například knihy Znamení čtyř (The Sign of the Four, 

1890), Dobrodružství Sherlocka Holmese (The Adventures of Sherlock Holmes, 1892), Pes 

baskervillský (The Hound of Baskervilles, 1902), Návrat Sherlocka Holmese (The Return 

of Sherlock Holmes, 1905) či Poslední poklona Sherlocka Holmese (His Last Bow, 1917). 

Jenže Doylův literární kánon obsahuje celou řadu jiných děl. Ve skutečně jeho knihy o 

vyšetřovateli s dýmkou tvoří jen slabou pětinu jeho kompletní literární tvorby.34 

 Doyle sám byl vždy nejvíce hrdý na sci-fi romány, ve kterých popisoval fantaskní 

dobrodružství profesora G. E. Challengera. Z této série nejvíce proslulo dílo Ztracený svět 

(The Lost World, 1912), které bylo i několikrát zfilmováno. Profesor Challenger se v knize 

setkává s dinosaury a dalšími vyhynulými plazy. V rámci série Doyle sepsal ještě díla 

Jedovatý pás (The Poison Belt, 1913), Země mlhy (The Land of Mist, 1926), Muž, který 

chtěl rozložit svět (The Disintegration Machine, 1927) a Když země vykřikla (When The 

 
31 První Doylovou povídkou o Sherlockovi, kterou autor sepsal po mnohaleté pauze, byla ta s názvem 

Prázdný dům (The Adventure of the Empty House, 1903). 
32 RODEN, Christopher. Arthur Conan Doyle: A Brief Biographical Study. Wayback Machine [online]. 

Dostupné z: https://web.archive.org/web/20100615151743/http://www.ash-tree.bc.ca/acdsbio.htm 
33 DOYLE, Arthur Conan. Memories and Adventures. Hertfordshire: Wordsworth Editions, 2007, s. 128. 
34 Sir Arthur Conan Doyle – Sir Arthur Conan Doyle, Bibliography Page 1. Wayback Machine [online]. 

Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20110309175530/http://www.sherlockholmesonline.org/Bibliography/bibliograp

hy1.htm#shnovels 
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World Screamed, 1928).35 

 Doyle si vysoko považoval také svých historických románů, ve kterých viděl větší 

přesah, literární hodnotu a kvalitu než u jeho sherlockovských příběhů. Britský autor sepsal 

například román Bílá společnost (The White Company, 1891) zasazený do doby stoleté 

války, ve které proti sobě válčili Angličané a Francouzi. „Bílá společnost je podle mého 

názoru hodnotnější než stovka povídek se Sherlockem Holmesem dohromady,“ 36 

komentoval Doyle svou tvorbu v časopisu Tit-Bits. Mimo prózy psal Doyle i drama, sepsal 

například divadelní hru The Story of Waterloo (Příběh Waterloo, 1907).37 

 Plodný autor si našel chvíli i na poezii či literaturu faktu. Podstatnou část jeho díla 

tvoří rovněž knihy o spiritismu, kterému se na sklonku života velmi věnoval. U Doyla 

nebyl spiritismus přechodnou záležitostí, věřil mu dlouhé roky a v rozmezí 12 let 

publikoval na téma tohoto náboženského hnutí přes deset knih. Byly to například tituly 

Nové zjevení (The New Revelation, 1918) či Life After Death (Život po smrti, 1918).38 I 

přes stovky dalších publikací ale zůstal Doylovým nejslavnějším dílem román Pes 

baskervillský.39 

 

 

 

 

 

 

 
35 Sir Arthur Conan Doyle – Sir Arthur Conan Doyle, Bibliography Professor Challenger. [online]. Dostupné 

z: 

https://web.archive.org/web/20110317224746/http://www.sherlockholmesonline.org/bibliography/professorc

hallenger.htm 
36 PENZLER, Otto, ed. Velká kniha příběhů Sherlocka Holmese. Praha: Knižní klub, 2017, s. 17. 
37 Sir Arthur Conan Doyle – Sir Arthur Conan Doyle, Bibliography Page 1. Wayback Machine [online]. 

Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20110309175530/http://www.sherlockholmesonline.org/Bibliography/bibliograp

hy1.htm#plays 
38 Sir Arthur Conan Doyle – Sir Arthur Conan Doyle, Bibliography Page 3. Wayback Machine [online]. 

Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20110321130205/http://www.sherlockholmesonline.org/Bibliography/bibliograp

hy3.htm#otherwork 
39 BBC - The Big Read - Top 200 Books. BBC - Home [online]. [cit. 25.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.bbc.co.uk/arts/bigread/top200.shtml 
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4. Pes baskervillský 

4.1. Děj knihy 

„Pak kolem mě projel Hugo Baskerville na černé klisně a za ním bez hlesu běžel pes tak 

pekelný, že Bože chraň, aby se kdy podobný vydal za mnou.“40 

Příběh nejslavnějšího Doylova románu se začíná zamotávat hned zpočátku. V úvodu knihy 

dorazí za detektivem Sherlockem Holmesem a jeho pomocníkem Watsonem do 221B 

Baker Street jistý doktor James Mortimer. Návštěvník se přichází svěřit s děsivými 

okolnostmi, které sužují rod jednoho z jeho pacientů, Charlese Baskervilla.41 

 Bylo to prý už hodně dávno, kdy si Charlesův šlechtický předek Hugo Baskerville 

vyhlédl pohlednou dceru sedláka, kterou za jedné noci unesl a uvěznil na svém sídle. 

Zoufalá a vyděšená žena se rozhodla, že z cely uprchne oknem a sleze k zemi po břečťanu. 

Riskantní úprk se jí zdařil a ona zmizela ve tmě. Když to Hugo zjistil, byl bez sebe vzteky, 

opilý a rozlícený nasedl na klisnu a spolu se svými psy a hordou nohsledů se rozhodl dívku 

pronásledovat.42 

 Hugo se ale ztratil své vlastní družině a sám pokračoval po stopách dívky. Jeho 

skupina ho dostihla až na vřesovišti v hluboké proláklině. Vedle něj ležela dívka, kterou 

pronásledoval – mrtvá. Šlechtic sám se zkrvavený choulil pod obrovitým psem, který mu 

před zraky kompliců Huga uhryzl hrdlo. „…nad Hugonem stál jakýsi ohavný tvor, obrovité 

černé zvíře podobné loveckému psu, ale větší než kterýkoli lovecký pes, jakého kdy spatřilo 

oko smrtelníka, a rval mu hrdlo. Před jejich zraky ten netvor zcela oderval Hugonu 

Baskervillovi chřtán, a když pak na ně namířil ohnivé zraky a ukázal jim zkrvavenou tlamu, 

všichni tři strachem vykřikli a stále s křikem ujížděli jako o život přes vřesoviště.43 

 Sherlock nejprve považuje vyprávění Mortimera za směšnou povídačku, ale doktor 

přispěchá ještě s jedním souvisejícím příběhem, který detektiva zaujme. Mortimer mu řekl 

o tom, že potomek Huga Charles – jeho pacient – nedávno za podivných okolností taktéž 

zemřel. Údajně zemřel na šok, když se šel jako každý večer projít kolem domu. Mortimer 

byl přesvědčen, že ho k smrti vystrašilo něco, co doktor sám později objevil na místě činu. 

 
40 DOYLE, Arthur Conan. Baskervillský pes. Přeložil Richard PODANÝ. Praha: Odeon, 2016. Knihovna 

klasiků (Odeon), s. 16. 
41 Tamtéž, s. 10. 
42 Tamtéž, s. 15. 
43 Tamtéž, s. 17. 
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Byly to stopy v půdě – otisky obrovitého psa.44 

 Z této informace je Sherlock nadšený. Tím více, že za ním další den spolu 

s Mortimerem přijde i Henry Baskerville (Charlesův synovec), kterému kdosi vyhrožoval, 

aby se nepřibližoval k blatům nedaleko rodového zámku. A vyšetřování záhady může začít. 

Ačkoli Sherlock zpočátku předstírá, že má příliš práce a spolu s Henrym a Mortimerem 

vysílá na baskervillský zámek pouze svého pobočníka Watsona, sám na případu intenzivně 

pracuje.45 

 Ve chvíli, kdy je čtenář seznámen s ústřední zápletkou, rozplétá Doyle v knize další 

dějovou linku – informuje o uprchlém trestanci Seldonovi, který se dost možná vyskytuje 

v blízkosti baskervillského zámku a přilehlých blat. Mezitím Watson dorazí do Henryho 

sídla, kde se seznamuje s dalšími postavami, například se sluhou Barrymorem a Henryho 

přítelem Stapletonem, který bydlí poblíž zámku. 46 

Doyle ve stejném čase naplno rozvíjí motiv vřesoviště. Mlhavá blata, přes která 

pravidelně vodí své hlavní postavy, vykreslují jedinečnou a tísnivou atmosféru. Tím spíš, 

když se z temna bažin ozve strašlivé vytí psa: „Vítr jej nesl nočním tichem nejprve jako 

dlouhé, hluboké bručení, pak jako sílící vytí a nakonec jako teskné sténání, se kterým také 

odezněl. Ale ozýval se znovu a znovu, vzduch se jím jen chvěl, byl řezavý, zběsilý a 

výhružný.“47 

Watson nejprve považuje za hlavního podezřelého komorníka Barrymora, který 

objevil mrtvolu zesnulého Charlese a z neznámých důvodů se pohybuje v blízkosti blat. 

Brzy ale vyjde najevo, že Barrymore pouze nosí jídlo uprchlému Seldonovi, který je 

bratrem služebné na baskervillském zámku a ukrývá se ve vřesovištích. Jak se ale ukáže, 

na blatech přebývá ještě jedna figura – Sherlock Holmes – který odtamtud inkognito už 

řadu dní organizuje vlastní pátrání.48 

Když je vyšetřovatelský tandem opět pohromadě, na scénu se vrací mýtický pes. 

Zvíře pronásleduje na blatech postavu v šatech Henryho, která si při úprku před psem 

zlomí na vřesovišti vaz. Když Sherlock s Watsonem mrtvolu ohledají, zjistí, že zemřelým 

není Henry, ale trestanec Seldon. Detektiv z dosavadních informací vyvozuje, že chce 

 
44 DOYLE, Arthur Conan. Baskervillský pes. Přeložil Richard PODANÝ. Praha: Odeon, 2016. Knihovna 

klasiků (Odeon), s. 24. 
45 Tamtéž, s. 36. 
46 Tamtéž, s. 67. 
47 Tamtéž, s. 113. 
48 Tamtéž, s. 144. 
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Henryho z nějaké důvodu zavraždit jeho přítel Stapleton. Na motiv k tomuto činu přijde 

Sherlock ve chvíli, kdy zjistí, že je Stapleton baskervillský dědic a odstraněním Henryho 

by si přišel na obrovské jmění.49 

Sherlock musí jednat rychle, jelikož Stapleton pozval Henryho na večeři a chce ho 

zabít. Detektiv s Watsonem a inspektorem Lestradem se vydají ke Stapletonovu stavení a 

chtějí zločin překazit. 50  Hlavní motivy díla (mlha, blata, pes, záhada) se sbíhají 

v posledním dějství a přichází klimax. 

Henry odchází z domu a chce jít přes blata k zámku. Stapleton ale odkrývá svůj 

triumf, mohutného, zářícího psa, kterého na Henryho poštve. Fantaskní kreaturu ale 

naštěstí zastřelí Sherlock těsně předtím, než zvíře na Henryho zaútočí. Detektiv odhaluje, 

že svítící tvor, kterého všichni považovali za bestiální a nadpřirozenou kreaturu, byl jen 

velký pes potřený směsí fosforu. „Zvíře, které před námi leželo, děsilo už jen svou velikostí 

a silou. Nebyl to ani bladhaund, ani mastif; snad něco mezi tím – hubený, divoký a velký 

jako menší lvice. I teď, když smrtí znehybněl, jako by obrovské zuby svítily modravým 

plamenem a drobné, hluboko zasazené kruté oči měly kolem sebe ohnivé kruhy. Položil 

jsem mu dlaň na svítící čenich, a když jsem ruku zvedl, i moje prsty ve tmě žhnuly a leskly 

se.“51 

K uzavření případové skládačky tak zbývá dopadnout pachatele. Stapleton mizí 

v mlze blat, což se mu později stává osudným. Sherlock vyčkává, až se chuchvalce rozptýlí, 

a poté s Watsonem Stapletona stopují. Jenže už ho nikdy nenajdou. Jak britský detektiv 

usoudí, Stapletona zřejmě pohřbila bažina.52 

„A ten chladný muž s krutým srdcem je navždy pohřben někde uprostřed velkého 

Grimpenského močálu, pod odporným lepkavým bahnem, které ho do sebe vtáhlo.“53 

 

4.2. Ohlasy 

Kniha Pes baskervillský z pera Arthura Conana Doyla měla mezi čtenáři obrovský úspěch. 

Tím spíše, že šlo o první velký autorův počin po několikaleté pauze. Doyle v díle 

 
49 DOYLE, Arthur Conan. Baskervillský pes. Přeložil Richard PODANÝ. Praha: Odeon, 2016. Knihovna 

klasiků (Odeon), s. 164. 
50 Tamtéž, s. 174. 
51 Tamtéž, s. 179. 
52 Tamtéž, s. 184. 
53 Tamtéž. 
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pokračoval v tradici Edgara Allana Poea a nastavil směr moderní detektivky, která mísí 

zápletku s prvky hororu. I proto jej kritici v průběhu let vyzdvihovali znovu a znovu (viz 

dále). 

 Jak se píše v úvodu práce, kniha se probila do seznamu časopisu Le Monde, který ji 

zařadil mezi nejvlivnější knihy 20. století. Pes Baskervillský se ale objevil také v jednom 

mnohem novějším žebříčku. Televize BBC sestavila na konci roku 2019 sumář stovky děl, 

která nejvíce utvářela tamní kulturu. A Doylův román se v něm objevil v rámci kriminální 

sekce. „Přátelství Holmese a Watsona, které si oni sami sotva připouští, je jedno 

z největších vůbec,“54 komentoval v kritice dílo britský novinář Stig Abell. 

 Doylův román se stal natolik ikonickým, že si jej vypůjčila i moderní psychologie. 

Pojem baskervillský efekt (též efekt baskervillského psa) je oficiální termín, který popisuje 

sebenaplňující se proroctví, kdy člověk věří, že mu ve vypjatých situacích hrozí smrt 

Pokud k takové stresové situaci opravdu dojde, on skutečně zemře na infarkt. Pojem 

definoval v roce 2001 vědec David Phillips, který toho času působil na univerzitě 

v americkém San Diegu. Baskervillským efekt popsal tragický fenomén, kdy ke konci 

dvacátého století umírali někteří Japonci a Číňané na infarkt nejčastěji během čtvrtého dne 

v měsíci, a to kvůli pověrčivosti a zmíněnému sebenaplňujícímu proroctví. Phillips ve své 

studii uvažoval, zda Doyle o tomto fenoménu věděl, nebo zda jej jen omylem vynalezl. „V 

románu Pes Baskervillský od Arthura Conana Doyla zemřel Charles Baskerville na infarkt 

důsledkem extrémního psychologického stresu. Conan Doyle byl lékař – měl tedy příběh 

základy v doktorské intuici?“ 55  psal Phillips ve své studii, ve které popsal efekt 

baskervillského psa.  

 

4.3. Adaptace díla Pes baskervillský 

Kniha Pes baskervillský se stala poznávací značkou sherlockovských příběhů. Ve chvíli, 

kdy chtěl nějaký filmař či televizní tvůrce zhmotnit příběhy slavného britského detektiva, 

zpravidla do svých plánu zahrnul adaptace právě tohoto románu. 

 
54 BBC Arts – The Novels That Shaped Our World - Explore the list of 100 Novels That Shaped Our World. 

BBC - Home [online]. [cit. 20.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/494P41NCbVYHlY319VwGbxp/explore-the-list-of-100-novels-

that-shaped-our-world (překlad vlastní) 
55 PHILLIPS, David, LIU, George, KWOK, Kennon, JARVINEN, Jason, ZHANG, Wei a ABRAMSON, Ian. 

The Hound of the Baskervilles effect: natural experiment on the influence of psychological stress on timing of 

death. BMJ. 2001. (překlad vlastní) 

https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/494P41NCbVYHlY319VwGbxp/explore-the-list-of-100-novels-that-shaped-our-world
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/494P41NCbVYHlY319VwGbxp/explore-the-list-of-100-novels-that-shaped-our-world
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 Filmových a televizních adaptací Psa baskervillského by člověk napočítal více než 

dvacet. Vůbec poprvé se filmaři chopili díla už v roce 1914 (dvanáct let po jeho vydání). 

Tehdy vznikla čtyřdílná baskervillská minisérie Der Hund von Baskerville, již stvořili 

filmaři z Německa, které ve stejnou dobu vkročilo do první světové války. Dílo mělo 

v německých kinech velký ohlas, kvůli zmíněnému konfliktu se ale do světa nedostalo. 

V sérii němých filmů se chopil role Sherlocka Holmese německý herec Carl Alwin 

Heinrich Neuß. Na čtyři díly posléze volně navázaly další tři. Tato vůbec první adaptace 

Psa baskervillského je uchovaná v německém filmovém archivu.56 

 V roce 1921 se konečně chopili díla svého domácího autora také ve Velké Británii. 

Britská společnost Stoll Pictures tehdy zpracovávala sérii čtyřiceti pěti krátkých němých 

snímků o Sherlocku Holmesovi nazvanou The Adventures of Sherlock Holmes. Když ve 

studiu přemýšleli, které dílo Arthura Conana Doyla v rámci své série přetvoří v celovečerní 

film, vsadili na Psa baskervillského. Tak vznikl britský němý film The Hound of the 

Baskervilles. V sérii se role Sherlocka chopil herec Eille Norwood a Watsona hrál Hubert 

Willis.57 

 Vůbec poprvé Sherlock promluvil na filmovém plátně při hledání baskervillského 

psa 10. dubna 1932. Tehdy měla premiéru další britská adaptace nazvaná opět The Hound 

of the Baskervilles. Role Sherlocka se ujal Robert Rendel.58 

 V roce 1939 přestaly být adaptace Psa baskervillského doménou Evropanů. Krátce 

před vypuknutím druhé světové války převedli Sherlocka na plátno také v USA. A to 

rovnou v adaptaci, která se zařadila na základě hodnocení diváků mezi ty vůbec 

nejzdařilejší adaptace Doylova románu. V 78minutovém černobílém filmu zářil v roli 

britského detektiva Richard Green.59 

 Pak přišla válka. Další adaptace Psa baskervillského se natočila až v roce 1951, a to 

na netradičním místě – v Indii. Snímek nazvaný Jighansa trval 112 minut.60 V průběhu 

dalších let se, jak vyplývá z filmových databází, odhodlali k adaptaci nejslavnějšího 

 
56 Silent Era: Progressive Silent Film List. Silent Era: The silent film website [online]. [cit. 19.02.2021]. 

Dostupné z: http://www.silentera.com/PSFL/data/H/HundVonBaskerville1914-1.html 
57 WLASCHIN, Ken. Silent Mystery and Detective Movies: A Comprehensive Filmography. Jefferson: 

McFarland and Company, 2009, s. 9. 
58 Wayback Machine [online]. [cit. 20.02.2021]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20090115032042/http://ftvdb.bfi.org.uk/sift/title/237054 
59 AFI|Catalog. [online]. [cit. 20.02.2021]. Dostupné z: https://catalog.afi.com/Catalog/moviedetails/5096 
60 Jighansa (Ajoy Kar) 1951 – Indiancine.ma. Indiancine.ma [online]. [cit. 20.02.2021]. Dostupné z: 

https://indiancine.ma/GEU/info 
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Doylova románu taktéž v Itálii (televizní epizoda L'ultimo dei Baskerville, 1968), 

Sovětském svazu (Собака Баскервилей, 1971), Austrálii (Sherlock Holmes and the 

Baskerville Curse, 1983 – šlo o první animovanou adaptaci Sherlocka Holmese) i Japonsku 

(Basukāviru kun to inu no bōken, 2015). Souběžně s filmovými adaptacemi přibývalo i 

těch televizních. V 1968 se objevil Pes baskervillský například ve Spojeném království na 

kanále BBC1 v rámci seriálu Sir Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes (též The Cases of 

Sherlock Holmes). V roce 1981 se pak Sherlockův příběh odvyprávěl také v sovětské 

televizi, v této mutaci si detektiva zahrál herec Vasilij Livanov.61 

 Adaptaci Psa baskervillského se nevyhýbá ani moderní televizní produkce. 

Z britsko-americké spolupráce vznikl v roce 1999 televizní animovaný seriál Sherlock 

Holmes in the 22nd Century a epizoda The Hounds of the Baskervilles se odehrává na 

Měsíci. Animované dílo vysílala britská televize ITV i americká Fox Kids. V roce 2012 

natočila BBC v rámci televizní série Sherlock epizodu Psisko baskervillské, jejíž děj, 

principy a ohlasy jsou analyzovány v praktické části této práce. V USA slavil úspěch 

televizní seriál CBS s názvem Elementary (Sherlock Holmes: Jak prosté), 88. epizoda 

s názvem Hounded z roku 2016 je inspirovaná právě románem Pes baskervillský. 

Naprostou raritou je pak japonská televizní adaptace Puppet Entertainment Sherlock 

Holmes (2015), která představuje baskervillské monstrum v loutkovém světě.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Find - IMDb. IMDb: Ratings, Reviews, and Where to Watch the Best Movies & TV Shows [online]. [cit. 

26.02.2021]. Dostupné z: https://www.imdb.com/find?q=sherlock%20holmes&s=tt&ref_=fn_al_tt_mr 
62 Tamtéž. 
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5. Seriál Sherlock 

5.1. Televizní dílo BBC 

Zdaleka nejvýraznější adaptací dobrodružství Sherlocka Holmese se stala britská televizní 

adaptace z dílny BBC, která vznikala v letech 2010 až 2017. Nesla prostý název – 

Sherlock.63 

 Scénář pro britskou veřejnoprávní televizi sepsali Mark Gatiss, který sám sebe 

postavil před kameru a vtělil se do role Sherlockova bratra Mycrofta, a Steven Moffat, 

který sepsal scénář také pro několik dílů britského sci-fi seriálu Pán času (Doctor Who, 

2005 až 2021).64 Tvůrci Sherlocka se rozhodli zásadně odklonit od literární předlohy a 

přetvořili postavu knižního detektiva v sociopata, který uráží všechny kolem, překotně 

komunikuje, je neempatický, na první pohled drsný a pro sarkasmus nejde daleko. Kromě 

originálního pojetí hlavní postavy se tvůrci rozhodli, že myšlenku reverzní transformace 

aplikují i na prostředí – z historického Londýna vytvořili moderní metropoli, kde jezdí 

metro a pípají smartphony. Právě zasazení Sherlocka do současnosti nutilo tvůrce seriálu 

k originálním dějovým konstrukcím. 

 Sherlock ve skutečnosti jen stěží spadá do škatulky seriál, mnohem spíše by pro něj 

seděl výraz minisérie. Ačkoli měl totiž čtyři série, vzniklo pouhých 13 dílů. Součástí první 

sezóny jsou tři epizody, jmenovitě Studie v růžové (A Study in Pink, 2010), Slepý bankéř 

The Blind Banker, 2010) a Velká hra (The Great Game, 2010). Druhá série se sestává 

z dílů Skandál v Belgravii (A Scandal in Belgravia, 2012), Psisko baskervillské (The 

Hounds of Baskerville, 2012) a Reichenbašský pád (The Reichenbach Fall, 2012). Po třetí 

sérii (díly Prázdný pohřebák – The Empty Hearse, 2014, Znamení tří – The Sign of Three, 

2014, Poslední přísaha – His Last Vow, 2014) vznikla speciální epizoda Přízračná nevěsta 

(The Abominable Bride, 2015), ve které se Sherlock na chvíli vrátil do viktoriánské doby. 

Po tomto díle následovala čtvrtá a zřejmě nadobro poslední série, jejíž součástí byly 

epizody Šest Železných dam (The Six Thatchers, 2017), Skomírající detektiv (The Lying 

Detective, 2017) a Poslední případ (The Final Problem, 2017).65 

 Tvůrcům televizní seriálu se podařilo do projektu obsadit mnohé světově známé 

herce, kteří měli již řadu zkušeností i s filmovým plátnem. Role Sherlocka se zhostil 

 
63 Sherlock [televizní seriál]. Režie Paul McGuigan. Velká Británie, 2010. 
64 Pán času [televizní seriál]. Režie Graeme Harper. Velká Británie, 2005. 
65 Sherlock (TV Series 2010–2017) - IMDb. IMDb: Ratings, Reviews, and Where to Watch the Best Movies 

& TV Shows [online]. [cit. 14.04.2021]. Dostupné z: https://www.imdb.com/title/tt1475582/ 
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Benedict Cumberbatch, který v minulosti hrál například postavu fyzika Stephena 

Hawkinga ve filmu Hawking (2004).66 Snad ještě slavnější herec se objevil po jeho boku. 

Doktora Watsona v seriálu Sherlock zahrál Martin Freeman, který vystoupil v blockbusteru 

Láska nebeská (Love Actually, 2003) 67  a později ve filmové fantasy sérii Hobit (The 

Hobbit, 2012 až 2014) 68  či v seriálu Kancl (The Office, 2001). 69  Díky působení 

v Sherlockovi se také značně proslavil Andrew Scott, který se zhostil role antagonisty 

Moriartyho. 

 Dle Pavla Aujezdského a jeho typologie adaptací spadá seriál Sherlock do třetí 

kategorie (volná adaptace – scénář na motivy70). Tvůrci díky transformaci příběhu do 21. 

století ani nemuseli předstírat, že se snaží původní literární předlohy přehnaně držet. 

Naopak – přišli s řadou dějových konstruktů, kterými rozvíjejí či pozměňují vedlejší 

motivy děl Arthura Conana Doyla. Své předloze se ale seriál Sherlock nevysmívá, hlavních 

pilířů originálu se drží a Doylův odkaz přibližuje modernímu divákovi. 

 

5.2. Benedict „Sherlock“ Cumberbatch 

„Sherlock je vždy o krok napřed, před publikem i před všemi kolem.“71 

Benedict Cumberbatch (*1976), představitel Sherlocka Holmese, je v současnosti 44letý 

herec z Londýna, kterého v posledních letech kromě britských blockbusterů čím dál častěji 

angažuje i Hollywood. Cumberbatch studoval herectví na univerzitě v Manchesteru i na 

londýnské akademii hudby a divadelního umění. I proto dlouhé roky platil spíše za 

divadelního než filmového herce a exceloval například při jevištních adaptacích děl 

Henrika Ibsena či Williama Shakespeara.72 

 Zlom přišel v roce 2004, kdy se postavil před kamery a ztvárnil geniálního fyzika 

Stephena Hawkinga v životopisném snímku Hawking. Film byl nominován na cenu Britské 

 
66 Hawking [film]. Režie Philip Martin. Velká Británie, 2004. 
67 Láska nebeská [film]. Režie Richard Curtis. Velká Británie, USA, Francie, 2003. 
68 Hobit: Neočekávaná cesta [film]. Režie Peter Jackson. USA, Nový Zéland, 2012. 
69 Kancl [televizní seriál]. Režie Ricky Gervais. Velká Británie, 2001. 
70 AUJEZDSKÝ, Pavel. Od knížky k televiznímu filmu: úvod do problémů televizní adaptace pro studenty 

Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 

2009, s. 13. 
71 MITCHISON, Amanda. Benedict Cumberbatch on playing Sherlock Holmes: The Guardian [online]. 

London, 2010, [cit. 2021-03-1]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/tv-and-

radio/2010/jul/17/benedict-cumberbatch-sherlock-holmes (překlad vlastní) 
72 Tamtéž. 

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2010/jul/17/benedict-cumberbatch-sherlock-holmes
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2010/jul/17/benedict-cumberbatch-sherlock-holmes
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akademie filmových cen (BAFTA) a Cumberbatch se stal ze dne na den proslulým po celé 

Británii. Filmových nabídek přibývalo. Cumberbatch se objevil například ve filmech 

Pokání (Atonement, 2007)73 či Králova přízeň (The Other Boleyn Girl, 2008).74 A pak 

přišla jeho životní role. 

 Právě Cumberbatchův výkon ve výše zmíněném Pokání, jak scénáristé Sherlocka 

Mark Gatiss a Steven Moffat později prozradili, měl stát za tím, že autoři seriálu BBC 

povolali tehdy 34letého herce, aby obsadil v jejich projektu hlavní roli.76 

 Cumberbatch obrovskou příležitost nepromarnil a z uznávaného britského herce se 

během natáčení Sherlocka stala populární herecká hvězda „áčkového“ formátu. 

Cumberbatch hrál v hollywoodských hitech ze světa Marvelu – Doktor Strange (Doctor 

Strange, 2016),77 Avengers: Infinity War (2018),78 Avengers: Endgame (2019)79 – objevil 

se ve válečném filmu 1917 (2019)80 a role se zhostil i při zfilmování nedávné štiplavé 

britské historie ve snímku Brexit (2019).8182 

 

5.3. Martin „Watson“ Freeman 

Vzestup Martina Freemana (*1971) mezi hereckou elitu trval o poznání delší dobu. Možná 

i proto, že si vždycky vybíral spíše serióznější a méně výbušné role než Cumberbatch. Po 

studiu londýnské královské školy řeči a dramatu navíc nezamířil rovnou na jeviště či před 

kamery, ale volil jiný začátek kariéry. Působil totiž nejdříve v několika televizních 

pořadech i v rádiu. Svou první velkou hereckou příležitost dostal v seriálu Kancl, kde hrál 

postavu Tima Canterburyho. Ačkoli se díky populárnímu seriálu dostal do širšího 

povědomí, v roce 2004 se pro britský list The Guardian svěřil, že role Tima pro něj byla 

nálepkou, které se dlouho nemohl zbavit. „Nerad bych byl vnímán jako Tim po zbytek 

 
73 Pokání [film]. Režie Joe Wright. Velká Británie, Francie, 2007. 
74 Králova přízeň [film]. Režie Justin Chadwick. Velká Británie, 2008. 
76 JEFFERY, Morgan. See how Sherlock would have looked with the actors who were nearly cast: Digital 

Spy [online]. Velká Británie, 2016, [cit. 03.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.digitalspy.com/tv/a802238/see-how-sherlock-would-have-looked-with-the-actors-who-were-

nearly-cast/ 
77 Doctor Strange [film]. Režie Scott Derrickson. USA, 2016. 
78 Avengers: Infinity War [film]. Režie Anthony Russo. USA, 2018. 
79 Avengers: Endgame [film]. Režie Anthony Russo. USA, 2019. 
80 1917 [film]. Režie Sam Mendes. USA, Velká Británie, 2019. 
81 Benedict Cumberbatch – IMDb. IMDb: Ratings, Reviews, and Where to Watch the Best Movies & TV 

Shows [online]. [cit. 20.03.2021]. Dostupné z: https://www.imdb.com/name/nm1212722/ 
82 Brexit [film]. Režie Toby Haynes. Velká Británie, 2019. 
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mého života,“83 řekl tehdy v interview. 

 I proto možná Freeman dlouhé roky čekal na další ikonickou roli. Ve filmech sice 

hrál často, jenže až na megahit Láska nebeská, se žádný další snímek, ve kterém účinkoval, 

masově neprosadil. Když scénáristé Sherlocka přemýšleli o obsazení Watsona, jejich první 

volbou Freeman nebyl. Nejprve na casting povolali Matta Smitha, se kterým už 

spolupracovali v rámci seriálu Pán času, ale nakonec zjistili, že se jim do role Watsona 

nehodí.84 Šanci tak dostal Freeman. 

 Jakoby jeho rozvážné a herecky nesmírně přesvědčivé účinkování v seriálu 

Sherlock rozdělilo Freemanovu kariéru na dvě části. Rolí Watsona se mu otevřely dveře 

světového filmu, svou silnou hereckou pozici stvrdil ve fantasy sérii Hobit (The Hobbit, 

2012 až 2014), kde se chopil role hobita Bilba Pytlíka, a zařadil se mezi nejvyhledávanější 

herce současné kinematografie. Chladně přesvědčivou byla rovněž jeho role 

v naturalistickém seriálu Fargo (2014), 85  který volně zpracovává skutečné kriminální 

události. Stejně jako Cumberbatche ho v posledních letech zlákalo studio Marvel, Freeman 

se objevil ve filmu Black Panther (2018),86 který v roce 2022 získá druhý díl.87 

 

5.4. Mark Gattis a Steven Moffat 

Autorská dvojice Mark Gatiss (*1966) a Steven Moffat (*1961) jsou v Británii zárukou 

kvality v oboru, který často diváci filmů a seriálu na první pohled neocení – scénáře. První 

jmenovaný ale z tradiční škatulky scénáristy vystupuje, stal se totiž moderním tvůrcem, 

který s oblibou napíše scénář ke snímku, ve kterém si posléze i sám zahraje. I proto platí 

v této dvojici za toho výraznějšího. 

 Gatissův zájem o umění a film se projevil už v mládí. Při studiu chodil na herecké 

kroužky a volný čas trávil tím, že hltal příběhy Sherlocka Holmese nebo sledoval epizody 

seriálu Pán času. Vášeň pro oba tyto umělecké světy ho provází celý život a sám výrazně 

ovlivnil způsob, jakým současní diváci obě díla vnímají. V roce 1995 Gattis zformoval se 

 
83 MERRITT, Stephanie. Tim for a change: The Guardian [online]. London, 2004, [cit. 03.03.2021]. 

Dostupné z: https://www.theguardian.com/theobserver/2004/feb/22/features.review7 (překlad vlastní) 
84 FRENCH, Dan. Matt Smith rejected for BBC's 'Sherlock': Digital Spy [online]. Velká Británie, 2010, [cit. 

19.03.2021]. Dostupné z: https://www.digitalspy.com/tv/cult/a201372/matt-smith-rejected-for-bbcs-sherlock/ 
85 Fargo [televizní seriál]. Režie Adam Bernstein. USA, 2014. 
86 Black Panther [film]. Režie Ryan Coogler. USA, 2018. 
87 Martin Freeman – IMDb. IMDb: Ratings, Reviews, and Where to Watch the Best Movies & TV Shows 

[online]. [cit. 20.03.2021]. Dostupné z: https://www.imdb.com/name/nm0293509/ 

https://www.theguardian.com/theobserver/2004/feb/22/features.review7
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třemi přáteli ze studií (Jeremym Dysonem, Stevem Pembertonem a Reecem Shearsmithem) 

uměleckou platformu s názvem Liga gentlemanů (The League of Gentlemen), 

prostřednictvím které s ostatními tvořil humorné, hororové a absurdní scénáře. Skupina je 

nejprve zúročila na divadelních prknech, ale po sérii ocenění se tvůrci Ligy gentlemanů 

probili do rozhlasové stanice BBC Radio Four a později i do televize BBC, konkrétně na 

program Two (The League of Gentlemen, 1999). 88  V britské veřejnoprávní televizi se 

ostatně na sklonku minulého století dařilo podobně černohumorným a často bizarním 

skečům, jaké produkovala Liga gentlemanů. Proslulý soubor Monty Python, který se taktéž 

proslavil díky BBC, je toho důkazem. 

 Gattisovo angažmá v Lize gentlemanů započalo jeho pevné a dlouhodobé 

partnerství s britskou televizí. Od přelomu milénia tvořil scénáře prakticky výhradně pro 

BBC a v řadě snímků se objevil i před kameru. Podílel se například na televizních 

projektech Malá Velká Británie (Little Britain, 2003)89 či Nighty Night (2004).90 V roce 

2007 se pak poprvé objevil ve svém milovaném a pro Brity kultovním seriálu Pán času, 

který navazuje na stejnojmenný televizní seriál, který se v Británii vysílal už od šedesátých 

let minulého století. Ve stejný rok se také poprvé setkal při práci na televizním seriálu 

Jekyll91 se scénáristou Stevenem Moffatem, se kterým následně vytvořil plodné autorské 

duo.92 

 V roce 2010 se pak Gattis rozhodl splnit druhý ze svých scénáristických snů a spolu 

s Moffatem představili světu seriál Sherlock, moderní adaptaci klasických děl Arthura 

Conana Doyla, kde si Gattis rovněž zahrál postavu detektivova bratra Mycrofta, který je 

zároveň hlavou tajných služeb Jejího Veličenstva. Gattisův intelektuální herecký styl 

dokonale zapadl do soukolí celého seriálu, jeho výstupy jsou epizodní, humorné a 

názorným způsobem ilustrují atypický vztah Sherlocka s jeho snad ještě chytřejším a 

asociálnějším bratrem. 

 Stejně jako Freeman a Cumberbatch se i Gattis díky Sherlockovi definitivně dostal 

 
88 ADAMS, Tim. Mark Gatiss: ‘We live in an age of popinjays – Rees-Mogg, Johnson – and we fall for it’: 

The Guardian [online]. Velká Británie, 2019, [cit. 01.04.2021]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/food/2019/dec/08/lunch-with-mark-gatiss-age-of-popinjays-rees-mogg-boris-

johnson 
89 Malá Velká Británie [televizní seriál]. Režie Matt Lipsey. Velká Británie, 2003. 
90 Nighty Night [televizní seriál]. Režie Tony Dow. Velká Británie, 2004. 
91 Jekkyl [televizní seriál]. Režie Douglas Mackinnon. Velká Británie, 2007. 
92 Mark Gatiss–- IMDb. IMDb: Ratings, Reviews, and Where to Watch the Best Movies & TV Shows 

[online]. [cit. 01.04.2021]. Dostupné z: https://www.imdb.com/name/nm0309693/ 
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do světa velkého filmu. Ilustruje to například jeho herecké působení na hraně camea93 

v celosvětově úspěšném fantasy seriálu Hra o trůny (Game of Thrones, 2011), 94  kde 

ztvárnil roli bankéře. 

 Moffat se od svého slavnějšího kolegy v mnohém liší. Na rozdíl od Angličana 

Gattise je Skot, narodil se v roce 1961 ve městě Paisley. Ačkoli se už při studiu na 

univerzitě zapojoval do studentských hereckých projektů, nakonec se zpočátku vydal na 

dráhu učitele stejně jako jeho otec Bill. Ten mu později výrazně pomohl na startu jeho 

scénáristické kariéry. Když totiž dělal Bill ředitele na škole ve městě Johnstone, využili 

jeho školské zařízení filmaři k natáčení seriálu Highway (1983).95 Bill se producentům 

snímku svěřil, že má v hlavě nápad na seriál, který by zachycoval prostředí školních novin. 

Bill tvůrcům nabídl, že jim nápad přenechá v případě, že scénář pro seriál napíše jeho syn 

Steven. Filmařům se nápad líbil, ale nedoufali, že by mohl tehdy 22letý Steven sepsat 

dostatečně kvalitní scénář. Když si ale přečetli, co Steven sepsal, byli naprosto nadšení.96 

 Tak vznikl dětský 43dílný seriál Press Gang (1989),97 který dokonce získal cenu 

BAFTA. Moffat obstaral scénář každého dílu a díky práci na tomto seriálu se mu otevřely 

dveře k dalším projektům. Jedním takovým byl například komediální seriál Joking Apart 

(1991).98 Stejně jako Gattis byl Moffat už od malička velkým fanouškem Pána času, a 

proto moc dobře věděl, kam by měla jeho scénáristická dráha nakonec dojít. Ze světa 

tohoto sci-fi seriálu dokonce publikoval několik povídek. Když Moffatovi v roce 2003 

navrhli, aby se podílel na scénáři pro další řady tohoto kultovního seriálu, s přijetím 

nabídky neváhal. Od roku 2005 tak byl stabilním pilířem scénáristického týmu Pána času a 

podílel se na mnoha epizodách. Prakticky jediné dva velké projekty, které přerušovaly jeho 

soustavnou práci na zmíněném sci-fi seriálu, byly televizní série Jekkyl (2007) a proslulý 

Sherlock (2010).99 

 Jelikož Gattis při natáčení Sherlocka vystupoval i před kamerami, scénář měl 

v rukou spíše Moffat. První 60minutovou pilotní epizodu seriálu, která se nikdy 

 
93 Cameo je krátkým hereckým účinkováním známé osobnosti ve filmu či seriálu. 
94 Hra o trůny [televizní seriál]. Režie Alan Taylor. USA, Velká Británie, 2011. 
95 Highway [televizní seriál]. Režie Carol Byrne Jones. Velká Británie, 1983. 
96 Redakce. Interview: Steven Moffat, Doctor Who screenwriter: The Scotsman [online]. Velká Británie, 

2010, [cit. 01.04.2021]. Dostupné z: https://www.scotsman.com/news/interview-steven-moffat-doctor-who-

screenwriter-2468295 
97 Press Gang [televizní seriál]. Režie Bob Spiers. Velká Británie, 1989. 
98 Joking Apart [televizní seriál]. Režie Bob Spiers. Velká Británie, 1991. 
99 Steven Moffat – IMDb. IMDb: Ratings, Reviews, and Where to Watch the Best Movies & TV Shows 

[online]. [cit. 01.04.2021]. Dostupné z: https://www.imdb.com/name/nm0595590/ 
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neodvysílala, ale na základě které se BBC rozhodla, že na projekt kývne, sepsal úplně sám. 

S Gattisem pak vytvořili duo, které ohromovalo diváky promyšleným scénářem, ve kterém 

se pravidelně rozplétaly i tři dějové linky najednou. „Ostatní detektivové mají své případy, 

Sherlock Holmes má svá dobrodružství. A o tom to je. Spolu s Markem jsme mluvili o 

tomto projektu dlouhé roky, když jsme cestovali hodiny vlakem do Cardiffu na natáčení 

Pána času. Abych byl upřímný, nejspíš bychom si o něm povídali ještě hodně dlouho, 

kdyby nás Sue Vertueová 100  z Hartswood Films (a shodou okolností též moje žena) 

nedonutila, abychom se sešli na oběd a dali se do práce,“101 komentoval Moffat v roce 

2008 seriál Sherlock v rozhovoru pro BBC.  

Vedle Sherlocka a Pána času se Moffat podílel v posledních letech na jediném již 

dokončeném kinematografickém projektu, a to opět ve spolupráci Gattisem. Spolu sepsali 

scénář pro třídílnou minisérii Dracula (2020),102 kterou si vzala pod křídla streamovací 

společnost Netflix. Žádného bouřlivého ohlasu se ale seriál nedočkal. Přesto se Moffat ve 

spolupráci s BBC One a Netflixem pustil do dalšího projektu, kterým má být další 

dramatická minisérie s názvem Inside Man (pravděpodobně 2021), jak uvedl britský 

týdeník Radio Times.103 

  

  

 

 

  

  

 

 

 
 

100 Susan Nicola Vertue je anglická televizní producentka, která se podílela například na seriálu Mr. Bean. Za 

Moffata se provdala v roce 1999. 
101 Redakce. BBC Drama announces Sherlock, a new crime drama for BBC One: BBC [online]. Velká 

Británie, 2008 [cit. 02.04.2021]. Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2008/12_december/19/sherlock.shtml (překlad vlastní) 
102 Dracula [televizní seriál]. Režie Jonny Campbell. Velká Británie, 2020. 
103 VASSELL, Nicole. Inside Man release date: Cast and latest news on new Steven Moffat drama: Radio 

Times [online]. Velká Británie, 2021, [cit. 02.04.2021]. Dostupné z: 

https://www.radiotimes.com/tv/drama/inside-man-release-date-bbc/ 

http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2008/12_december/19/sherlock.shtml


 

 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 
 

6. Seriál Sherlock – epizoda Psisko baskervillské (S02E02) 

6.1. Děj epizody 

Druhý díl druhé série seriálu Sherlock s názvem Psisko baskervillské (někdy též Pes 

baskervillský, v originále The Hounds of Baskerville, 2012) je příkladem toho, jak 

scénáristé pro televizní produkci originálním způsobem přizpůsobili původní román 

Arthura Conana Doyla. Autoři předvedli v epizodě řadu nezbytných dějových zkratek, 

které na druhé straně obohatili o nové motivy, které se v knize neobjevily. Vznikl tak 

neotřelý mix, ve kterém se na vrstvě původního příběhu vystavěla zcela nová konstrukce, a 

to jak dějová, tak i charakterová. 

 Adaptace nejslavnějšího Doylova románu začíná stejně jako v knize na adrese 

221B Baker Street, kde v centru současného Londýna sídlí slavný detektiv Sherlock 

Holmes (Benedict Cumberbatch), který zde v bytě žije se svým přítelem a pomocníkem 

doktorem Watsonem, veteránem války v Afghánistánu (Martin Freeman). Dvojici přichází 

navštívit jistý Henry Knight (Russell Tovey), který se svěřuje detektivovi se svým 

pohnutým osudem.104  

 Henry žije v Dartmooru, temné krajině blat poblíž vojenské základny Baskerville. 

Jako malý kluk byl prý svědkem hrůzného činu, kdy jeho otce v močálové rozsedlině 

rozsápal pes s rudě žhnoucíma očima. Rodinná tragédie Henryho dlouhé roky sužuje a 

kvůli nočním můrám a strašidelným představám musí docházet k psychologovi.105 

 Sherlocka ale soužení Henryho, stejně jako v románu, na první poslech nezaujme. 

Henry ale přispěchá s informací, že se byl nedávno podívat do jámy na blatech, kde jeho 

otec zemřel, a spatřil na místě stopy obrovského psa.106 Henry při referenci o zvířecích 

šlápotách zmíní v originále slovo hound, které je v tomto kontextu těžce přeložitelné do 

českého jazyka. Nejčastěji se překládá jako velký pes, psisko, ohař či lovecký pes. Henry 

ale slovem hound podvědomě popsal mýtickou velikost onoho psa, a právě to Sherlocka 

zaujalo a proto souhlasil, že se s Henrym do Dartmooru vydá. 

 Vyšetřovatelský tandem Sherlock a Watson přijíždí do oblasti močálů, studených 

skalisek a temných lesů. Mnozí lidé v Dartmooru se na tragédii Henryho snaží vydělat, a 

tak pověst o mýtickém psovi z bažin přiživují, což přidává na hutné a tajemné atmosféře 

 
104 Sherlock. 5. díl. Psisko baskervillské [epizoda televizního seriálu]. BBC. 8. 1. 2012. 
105 Tamtéž. 
106 Tamtéž. 
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epizody. V epizodě také funguje dobře motiv tajné vojenské základny, kde se provádí 

experimenty na zvířatech a kde se dost možná vyvíjejí nové biologické zbraně. Středisko 

Baskerville Sherlock s Watsonem navštíví a setkají se zde mimo jiné s vědcem Bobem 

Franklandem (Clive Mantle), který se zajímá o Henryho. Tvůrci ústřední slovo a motiv 

Baskerville, který hrál v knize zásadní roli a byl spojován s mýtickým psem, v seriálové 

epizodě „uzamknou“ pouze na vojenské základně.107 

Příběh se v Bartmooru rozvíjí dál, jelikož Sherlock stále považuje Henryho příběh 

za přehnanou povídačku. A tak se spolu s ním i Watsonem rozhodne vydat během jedné 

noci do rozsedliny, kde Henryho otec zemřel.108 

 Příběh se tedy oproti knize rozvíjí výrazně jiným směrem. Zatímco Doyle nechává 

Sherlocka dlouhou dobu mimo dění, tvůrci seriálu z pochopitelných důvodů, které 

vycházejí z potřeby vizuálního vyprávění, staví vyšetřovatele od začátku do popředí. 

V epizodě je tak hlavní postavou jednoznačně Sherlock, nikoli Watson, jak tomu je 

minimálně do poloviny knihy Pes baskervillský. Tvůrci seriálu také mnohem více oproti 

románu pracují s charakterem Henryho. Využívají jeho psychologické problémy a 

záchvaty paniky k tomu, aby v pravou chvíli rozmělňovali nebo gradovali hlavní detektivní 

linku. Zatímco v románu je Henry většinu času stranou od vyšetřování, v seriálu se postava 

účastní podstatné části Sherlockova putování. 

 Sherlock s Henrym nakonec dorazí do osudové jámy, kde v mlžném oparu skutečně 

zaslechnou a posléze dokonce spatří nadpřirozeného psa. Watson, kterého při noční 

expedici zdrží falešná stopa, ale žádné zvíře neviděl. Sherlock je proto z pátrání emočně 

velmi rozladěný. Vždy věřil ve svůj zdravý rozum a faktický přístup vědy, ale teď všechno 

nasvědčuje tomu, že si zahrává s něčím, co přesahuje jeho chápání.109 Seriál tak víc do 

hloubky pracuje s osobností Sherlocka, kterou román tolik nerozpracovává (logicky i proto, 

že Doyle počítal s tím, že postavu slavného Brita už všichni znají). Detektiv v podání 

Cumberbatche je stoprocentní pragmatik, díky čemuž jeho pochyby a rozčarování při 

kontaktu s údajně nadpřirozeným jevem fungují velice uvěřitelně. 

 Sherlock s Watsonem se v epizodě znovu vydávají na základnu Baskerville, aby 

v laboratořích pátrali po možné stopě, která by je dovedla k nadpřirozenému psu. Watson 

jde do podzemního střediska napřed, jenže se v laboratoři zaseknou dveře a Sherlockův 

 
107 Sherlock. 5. díl. Psisko baskervillské [epizoda televizního seriálu]. BBC. 8. 1. 2012. 
108 Tamtéž. 
109 Tamtéž. 
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pomocník nemůže ven. V místnosti navíc vypadne proud a Watson tápe ve tmě. Najednou 

zaslechne děsivé psí skřeky a posléze spatří mohutné zvíře, před kterým se schová do klece. 

Když už se zdá, že Watsona nic před netvorem nezachrání, přiřítí se Sherlock, který svého 

druha osvobodí. Pes ve stejný moment záhadně zmizí.110 

 Vyšetřovací linka následně graduje, když se Sherlock nabourá na základně do 

počítače a získá citlivá data, ze kterých vyplývá, že na Baskervillu kdysi působila tajná 

skupina vědců, která se zabývala experimenty se zvířaty a lidmi na hraně společenské etiky. 

Skupina nesla název H.O.U.N.D, podle iniciálů jmen jejich členů. Sherlockovi tak dojde, 

že skupina měla nějakou spojitost se smrtí Henryho otce, kterého vůbec nezabil pes, ale 

člověk, který měl na oblečení zmíněnou zkratku vědecké organizace. Henry smrti svého 

otce přihlížel jako malý a jeho dětská fantazie reálnou událost zkreslila, proto si myslel, že 

viníkem byl pes.111 

 Sherlock při zkoumání tajných záznamů objeví fotografii vědců, kteří se na 

projektu H.O.U.N.D podíleli. Jednoho z nich detektiv pozná – Boba Franklanda, vědce, 

kterého potkal, když se na základně objevil poprvé. Sherlock pochopí, že právě on 

Henryho otce, který se na projektu rovněž podílel, zabil.112 Tvůrci seriálu tak předkládají 

originální rozuzlení děje, které se od pointy románu výrazně liší. 

 Klimax epizody je ve znamení akce. Ve stejné chvíli, kdy Sherlock identifikuje 

pachatele, zjišťuje, že se Henry vydal do blat, jelikož už je natolik psychicky na dně, že 

chce spáchat sebevraždu. Sherlock s Watsonem tak rovněž pospíchají do rozsedliny, aby 

Henryho zachránili. Když vyšetřovatelé dorazí na místo činu, opět v oparu mlhy spatří 

mýtického psa. Sherlock vysvětlí Watsonovi a Henrymu, že mlha v rozsedlině obsahuje 

halucinogen, kvůli kterému mají lidé vidiny. Na místě se objevuje i Frankland, který chce 

Henryho umlčet a zabít, přivádí sebou i skutečného psa. Vyšetřovatelé ale Henryho uchrání 

a psa zastřelí. Frankland následně prchá.113 

 Stejně jako v knize není pachatel nikdy dopaden. Na rozdíl od románu viník 

neumírá v bažině, ale na minovém poli u vojenské základny. Henry dosáhl katarze a 

britský detektiv slaví triumf. Nakonec musí Sherlock Watsonovi vysvětlit, že fakt, že opar 

v rozsedlině obsahuje halucinogen, musel vyzkoušet v Baskervillu, když úmyslně uvěznil 

 
110 Sherlock. 5. díl. Psisko baskervillské [epizoda televizního seriálu]. BBC. 8. 1. 2012. 
111 Tamtéž. 
112 Tamtéž. 
113 Tamtéž. 
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Watsona v laboratoři. Přítel příteli odpustí a případ končí.114 

 

6.2. Adaptační transformace hlavní postavy 

Když tvůrci seriálu Gattis a Moffat přemýšleli o charakteru seriálového Sherlocka, bylo 

jim jasné, že tradiční představa o britském detektivovi jako o hrdinském vyšetřovateli s 

dýmkou, který pátrá po zločincích ve viktoriánské Anglii, už nikoho nepřekvapí. Stovky 

filmových i televizních adaptací už totiž tento koncept plně využily. 

 Pokud chtěl být seriál BBC úspěšný, musel obsahovat něco nového. Něco, co by 

šokovalo, posunulo zaběhlé hranice případů i postav. Tvůrci Sherlocka, sami velcí fanoušci 

románů Arthura Conana Doyla (viz kapitola 5.4.), zároveň od začátku počítali s tím, že 

operují s potenciální milionovou základnou lidí, kteří universum Sherlocka Holmese hltají 

a dobře znají. 

 Krátce po publikování první Doylovy povídky se stala postava britského detektiva 

tak věhlasnou, že se o vlastní příběhy se Sherlockem pokusila i řada dalších 

profesionálních autorů. Autorské právo byl v 19. století velmi abstraktní pojem a literáti 

přijali Sherlocka do kánonu fiktivních postav, s nimiž mohou volně operovat, aniž by 

zvláště přemítali o tom, že Doyle psal o Sherlockovi jako první. Další autoři pak využívali 

postavu Sherlocka napříč všemi žánry, od vážně míněných detektivek po zesměšňující 

parodie. „Slavní badatelé, profesionální spisovatelé i pouzí amatéři o něm napsali přes 

pětadvacet tisíc knih, povídek a článků.“115 

 Autoři seriálu BBC vycházeli z obrovské masy příběhů a motivů a od začátku 

pracovali s potenciální velkou základnou fanoušků, které stačilo předvést další brilantní 

kus z universa Sherlocka Holmese. Komunita obdivovatelů britského detektiva je navíc 

dodnes velmi aktivní, mimo původní Doylovy příběhy a následné pokusy jiných 

profesionálních autorů, vznikla o Sherlockovi totiž i řada příběhů, které vyprodukovali 

samotní fanoušci Sherlocka. Takovým dílům, ve kterých fanoušci rozvíjejí po vlastní ose 

v uměleckých formátech původní literární kus, se říká fanfikce, a v kontextu Sherlocka jich 

vznikly tisíce.116          

 
114 Sherlock. 5. díl. Psisko baskervillské [epizoda televizního seriálu]. BBC. 8. 1. 2012. 
115 PENZLER, Otto, ed. Velká kniha příběhů Sherlocka Holmese. Praha: Knižní klub, 2017, s. 11. 
116 STEIN, Louisa Ellen, BUSSE, Kristina. Sherlock and Transmedia Fandom: Essays on the BBC Series. 

Jefferson: McFarland, 2012, s. 3 (překlad vlastní). 
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 V roce 1927 vyšly poslední příběhy o Sherlockovi z Doylova pera v knize The 

Case-Book of Sherlock Holmes. Již starý britský detektiv v nich naposledy kouřil svou 

dýmku. Byl umírněný, rozvážný a moudrý. Atributy, bez kterých si v tu dobu žádný čtenář 

neuměl Sherlocka představit. „A pak kupodivu o 83 let později Moffat a Gatiss stvořili 

jednu z nejvíce oslavovaných adaptací Sherlocka Holmese moderní éry – kterou si 

pochvalovali fanoušci i kritici – a to přesto, že v ní Sherlock neměl ani jednu z tolik 

zdánlivě neoddělitelných vlastností.“117 

 Tvůrci seriálu od BBC totiž při vykreslování Sherlocka zvolili velmi efektivní a 

funkční metodu kontrastů. To znamená, že atributy britského detektiva, které nebyly úplně 

zásadní pro rozvoj příběhu, významně přetvořili. A začali hned změnou, která je patrná na 

první pohled – Sherlockův věk.  

Údaj o skutečném stáří britského detektiva lze z Doylových děl zjistit jen na 

několika málo místech. Ze sbírky Poslední poklona Sherlocka Holmese ale vyplývá, že se 

literární Sherlock narodil v roce 1854, a jelikož se dílo odehrává v srpnu v roce 1914, je 

britskému detektivovi zhruba 60 let, jeho pomocníkovi Watsonovi je pak přibližně 61 let. 

„Devět hodin večer 2. srpna – nejstrašnějšího srpna v dějinách lidstva.“118 

 V seriálu se žádná konkrétní zmínka o věku hlavního protagonisty nevyskytuje. 

Představiteli Sherlocka Benedictu Cumberbatchovi bylo ale v době premiéry první série 34 

let. To znamená, že tvůrci seriálu šli do takového extrému, že Sherlocka udělali téměř 

dvakrát mladšího. V návaznosti na to mohli seriálovému hrdinovi propůjčit mnohé 

vlastnosti, které literární detektiv zcela určitě neměl. Seriálový Sherlock je totiž velmi 

energický, opravdu rychle komunikuje, je mladicky arogantní a netrpělivý, a navíc se 

nebojí ani fyzické konfrontace. Ostatně transformace přemýšlivého detektiva v bojovníka 

definuje většinu moderních adaptací včetně populárních filmů Sherlock Holmes (2009) a 

Sherlock Holmes: Hra stínů (2011), kde se role detektiva ujal Robert Downey junior. 

 Výrazným osobnostním rysem seriálového Sherlocka, který je oproti knihám 

výrazně hyperbolizován, je taktéž jeho averze vůči společnosti, hlouposti a tradičním 

hodnotám. Zatímco literární detektiv je povětšinou laskavý, ten seriálový sám sebe 

 
117 STEIN, Louisa Ellen, BUSSE, Kristina. Sherlock and Transmedia Fandom: Essays on the BBC Series. 

Jefferson: McFarland, 2012, s. 4 (překlad vlastní). 
118 DOYLE, Arthur Conan. Poslední poklona Sherlocka Holmese. Přeložil Eva KONDRYSOVÁ. Praha: 

Městská knihovna v Praze, 2012, s. 179. 
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v seriálu označuje za „vysoce funkčního sociopata“ 119 , který dává ostatním postavám 

v příběhu rád a často najevo, že mu po inteligenční stránce nesahají ani po kotníky. Jeho 

sociopatie (společenská porucha osobnosti, sociopaté nedokážou pochopit pocity druhých 

lidí a často porušují pravidla a dělají impulzivní rozhodnutí, aniž by se cítili vinni za škody, 

které přitom páchají)120 mu v seriálu například znemožňuje navazovat intimní vztahy a je 

také důvodem řady komických situací, o čemž se píše v další kapitole této práce. 

 V seriálu Sherlock slavný detektiv oproti svému literárnímu vzoru rovněž ztrácí 

hlavní předmětový atribut, a to svou oblíbenou dýmku. Historický nástroj ke kouření 

tabáku má postava Sherlocka po ruce prakticky v každé Doylově povídce. Tvůrci seriálu 

Sherlock ale opět aplikovali metodu kontrastu, a tak televizní detektiv vůbec žádnou 

dýmku nemá. Atribut dýmky je ale pro legendárního vyšetřovatele tak charakteristický, že 

s ním tvůrci seriálu stejně nějakým způsobem chtěli pracovat. A tak se s postavou 

televizního Sherlocka divák seznamuje ve chvíli, kdy se detektiv snaží přestat s kouřením 

cigaret. Někdy si v abstinenční snaze lepí na tělo nikotinové náplasti, což přispívá k jeho i 

tak vrozené nervozitě.121  

 Seriálový Sherlock proto při jakémkoli kontaktu s cigaretovým kouřem obláčky 

dýmu inhaluje. Toto detektivovo konání jde často i za hranu společenské etiky. Nikotinová 

nervozita graduje právě v epizodě Pes baskervillský, kdy si Henry v úvodu dílu zapálí 

cigaretu a Sherlock dým nasává.122 

 Třetí kontrastní prvek, který v kontextu postavy seriálového Sherlocka dokonale 

funguje, je charakter jeho věrného přítele Watsona. Ten se totiž na rozdíl od Sherlocka při 

transformaci z knihy do televize prakticky nezměnil. Martin Freeman tak hraje roli 

starostlivého a věrného sekundanta, který plní roli cimrmanovského „zvědavého invalidy“, 

který svými otázkami přispívá ke gradaci zápletky jednotlivých případů. Watsonův 

charakter tak funguje z toho důvodu, že je kontrastní nikoli vůči literární předloze, tak jako 

Sherlock, ale vůči ostatním postavám v seriálu. 

 Samozřejmě i Watsonův charakter musel vzhledem k časovému ukotvení seriálu 

projít některými změnami. Stejně jako v knize je Watson lékař, jen v seriálu už má svou 

 
119 Sherlock. 1. díl. Studie v růžové [epizoda televizního seriálu]. BBC. 25. 7. 2010. 
120 Sociopath: Definition, vs. Psychopath, Test, Traits, and Symptoms. Healthline: Medical information and 

health advice you can trust. [online]. [cit. 25.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.healthline.com/health/mental-health/sociopath (překlad vlastní) 
121 Sherlock. 3. díl. Velká hra [epizoda televizního seriálu]. BBC. 8. 8. 2010. 
122 Sherlock. 5. díl. Psisko baskervillské [epizoda televizního seriálu]. BBC. 8. 1. 2012. 

https://www.healthline.com/health/mental-health/sociopath


 

 

34 
 

vlastní moderní ordinaci, kde léčí celou řadu pacientů s rozličnými zdravotními problémy. 

A stejně jako v Doylově díle má za sebou Watson v době seznámení se Sherlockem 

válečnou minulost.  

V seriálu totiž došlo při adaptaci ke kuriózní korelaci. Literární Watson bojoval 

v Afghánistánu během druhé britsko-afghánské války, která probíhala v letech 1878 až 

1880. „Přidal jsem se k armádě jako chirurg. Moje první mise byla v Afghánistánu, kde mě 

střelili do ramene.“ 123  Tvůrci seriálu Sherlock proto využili historické shody náhod, 

jelikož televizní Watson taktéž bojoval v Afghánistánu, a to v konfliktu, který se na 

Blízkém východě rozhořel v roce 2001 a trvá prakticky dodnes.  

 

6.3. Jak se dělá adaptace Psa baskervillského bez skutečného psa 

Jaký silnější motiv by mohla obsahovat adaptace Psa baskervillského než právě démonické, 

mýtické zvíře, jaké ve svém románu popsal Arthur Conan Doyle, obrovského zářícího 

černého psa. 

 Ostatně i světově proslulý literát a sémiolog Umberto Eco ve svém nejznámějším 

díle Jméno růže (Il nome della rosa, 1986)124 pojmenoval jednu z hlavních postav Vilém 

z Baskervillu, protože jako znalec symboliky a významů slov moc dobře věděl, že už jen 

samotný termín Baskerville díky proslulosti Doylova románu evokuje tajemno, zmíněné 

děsivé zvíře a celou řadu dalších motivů, a to bez toho, aby člověk toto slovo jakkoli 

rozváděl.  

 Mýtus a příběh baskervillského psa je v západní kultuře zakořeněný a v člověku 

automaticky něco vyvolává. To je důležitý předpoklad, díky kterému tvůrcům seriálu 

Sherlock v epizodě Psisko baskervillské zafungoval paradox, kdy původcem všeho zla a 

strachu ve skutečnosti nebyl pes, ale člověk. V epizodě se tak postavy na mýtické zvíře 

pouze odvolávají, vytvářejí iluzi, že opravdu existuje. A jelikož divák chápe, co vše si má 

pod pojmem baskervillský pes vybavit, to scénáristům funguje. V tomto aspektu se tak 

epizoda významně odklání od literární předlohy. Románové postavy sice v mnohém 

zdánlivě děsivého psa zveličují, přesto se skutečná kreatura potřená fosforovou směsí 

 
123 DOYLE, Arthur Conan. A Study in Scarlet. Canterbury: Black Cat Publishing, 2006, s. 10 (překlad 

vlastní). 
124 ECO, Umberto. Jméno růže. Vydání jedenácté, v Argu třetí. Přeložil Zdeněk FRÝBORT. Praha: Argo, 

2018. 
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v příběhu vyskytuje (psi se objevují i v epizodě seriálu, ale výhradně jen jako doplňující 

motiv). 

 Anglický spisovatel a kritik Kelvin I. Jones ve svých publikacích zkoumal a 

rozkrýval temné až téměř okultní motivy děl Arthura Conana Doyla. Zaměřil se především 

na baskervillského psa a zjišťoval, co britského spisovatele inspirovalo ke tvorbě tohoto 

mýtu. Jones zrekonstruoval pravděpodobný sled událostí, které vedly k tomu, že Doyle 

román o strašidelné kreatuře napsal. 

 Když se Doyle v roce 1901 vrátil unavený z putování po Africe, uchýlil se do 

Norfolku, panství na východním cípu Spojeného království. Se svým přítelem a novinářem 

Bertramem Fletcherem Robinsonem se ubytovali v hotelu ve městě Cromer. Na místě v tu 

dobu panovala zima a mořský studený vítr věznil dvojici společníků v prostorách 

ubytovacího zařízení. Jednoho večera, kdy Doyle s Robinsonem seděli, zřejmě u krbu, 

v salónku hotelu, začal spisovatelův přítel vyprávět o pověstech, které kolují o Dartmooru, 

což je proslulá anglická oblast mokřin. V jedné povídačce se zmínil také o jistém 

přízračném psovi.125 

 Podle legendy, kterou Jones zachytil, o psovi věděl i číšník v hotelu. „Číšník 

dvojici vysvětlil, že jeho vlastní otec spatřil poblíž pláže běžící monstrum a zděsil se jeho 

rudých očí.“126 Jiné verze zase hovoří o tom, že příběh o strašidelném psovi jako první buď 

slyšel, nebo dokonce vymyslel Robinson, od kterého se Doyle posléze inspiroval.127 

 Je pravděpodobné, že tvůrci seriálu Sherlock stejně jako Jones pátrali po původu 

pověsti o baskervillském psovi. S výše popsaným příběhem totiž seriálovou epizodu pojí 

řada paralel. Především – na rozdíl od literární předlohy se Sherlock s Watsonem ubytují 

v seriálu v malém penzionu poblíž vřesoviště, odkud organizují svá pátrání. Sherlock se 

v penzionu vyptává místního průvodce i služebnictva na legendu o baskervillském psovi, 

přičemž postavy detektivovi sdělují různé vlastní teorie a poznatky. 128  

Napětí a tempo epizody tak scénáristé udržují tím, že divákovi předkládají stále 

nová a nová potenciální vysvětlení záhady. Stejně jako při hledání skutečné Doylovy 

inspirace, která vedla k sepsání románu, není v seriálu ve finále vůbec důležitá reálná 

přítomnost skutečného děsivého psa, nýbrž pouhá představa, že takové monstrum může 

 
125 JONES, Kelvin. Sherlock's Hound. Norfolk: Cunning Crime Books, 2012, s. 1. 
126 Tamtéž (překlad vlastní). 
127 Tamtéž. 
128 Sherlock. 5. díl. Psisko baskervillské [epizoda televizního seriálu]. BBC. 8. 1. 2012. 
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existovat. Z psychologického hlediska na člověka mnohem více emočně působí strach 

z neznámého a přebujelá představivost než hmatatelná a pojmenovatelná realita čehosi 

jakkoli strašidelného. Což potvrdil v jedné ze svých knih i mistr literárního hororu a 

americký spisovatel Howard Phillips Lovecraft: „Nejstarší a nejsilnější emocí lidstva je 

strach, a nejstarším a nejsilnějším druhem strachu je strach z neznáma. O těchto faktech 

může zapochybovat jen málokterý psycholog.“129 

Paralelou Doylova pobytu v Cromeru a epizody Psisko baskervillské je scéna, kdy 

Sherlock s Watsonem sedí jednoho večera u krbu v penzionu, kde se dvojice ubytovala. 

Scéna se odehrává zhruba uprostřed epizody, krátce poté, co Sherlock poprvé navštíví 

rozsedlinu na blatech a v halucinogenním oparu spatří děsivé monstrum. Sherlock sedí celý 

vystrašený u krbu a nemůže uvěřit tomu, že on – vždy racionální detektiv – přišel do 

kontaktu s něčím zdánlivě nadpřirozeným. 130  Scéna až nápadně připomíná večer, kdy 

Doyle s Robinsonem seděli v salónku hotelu a vyprávěli si pověsti o psovi s rudě 

žhnoucíma očima. 

Doyle, Sherlock i divák epizody Psisko baskervillské si prošli tím samým 

myšlenkovým procesem. Všichni byli vystaveni mýtu o baskervillském psu, který se stal 

strašidelným jen a pouze kvůli tomu, že o něm museli přemýšlet, snažili se ho racionálně 

vyvracet, a přestože ve skrytu duše vždycky doufali, že nadpřirozené síly neexistují, jistí si 

být nemohli.  

Moffat s Gattisem předvedli při psaní televizní epizody bravurní kousek, když 

dokázali znovu vdechnout život legendě, která zaručeně zapůsobí na každého diváka. 

Scénáristé dokázali stvořit adaptaci Psa baskervillského díky znalosti psychologie, moc 

dobře věděli, že reálného hororového psa vůbec nepotřebují. Stačí jen vnuknout divákovi 

myšlenku, že by tam někde v mlhavých blatech opravdu mohl být. 

 

6.4. Psisko baskervillské jako mezník seriálu 

Epizoda Psisko baskervillské hraje v rámci seriálu Sherlock zvláštní roli. Pracuje s atributy, 

na základě kterých se divák po jeho zhlédnutí domnívá, že díl nebude mít zásadní vliv na 

komplexitu celého seriálu. Scénáristé Sherlocka totiž spojují jednotlivé epizody flexibilním 

 
129 LOVECRAFT, Howard. Šepot ve tmě a jiné hrůzostrašné příběhy. Praha: Mladá fronta, 1992, s. 4. 
130 Sherlock. 5. díl. Psisko baskervillské [epizoda televizního seriálu]. BBC. 8. 1. 2012. 
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narativem, kdy na sebe jednotlivé díly navazují jen velmi volně, a každá epizoda je tak i 

díky filmové 90minutové stopáži stabilní sama o sobě. 

 Stalo se nešvarem moderní filmové a seriálové tvorby, že tvůrci nadužívají 

vyprávěcí funkce zvané cliffhanger, kdy epizoda skončí v ten nejnapínavější moment. 

„Termín označuje položení otázky na závěr dílu sériálového narativu. Funkcí je motivovat 

diváky a přitáhnout je ke sledování další části. Cliffhanger může mít různou ‚sílu'. Někdy 

jde o položení skutečně nervydrásající otázky, jindy se jedná o subtilní otevřený konec 

dílu.“131  Aby cliffhanger fungoval, musí ho narativ následující epizody dobře obhájit. 

Napínavý moment z předešlé epizody by měl podléhat další gradaci a měl by hrát ve 

vyprávění příběhu zásadní roli. Cliffhanger se ale mnohdy dělá jen „pro efekt“ a 

následující epizody seriálů či další díly filmových sérií nezvládnou funkčně implementovat 

do děje avizovaný zvrat, což pak může vyznívat i lehce komicky. Takové přešlapy 

nalezneme například i v jinak velmi populárních dílech jako je druhá část filmové série 

Hobit s podtitulem Šmakova dračí poušť (The Hobbit: The Desolation of Smaug, 2013)132 

či ve španělském seriálu Papírový dům (La casa de papel, 2017),133 který si později vzala 

pod křídla streamovací společnost Netflix. 

 Sherlock se k problematice cliffhangeru staví jinak. Scénáristé jej vnímají jako 

jeden z nejsilnějších vyprávěcích prvků, a proto jej používají opravdu jen v těch 

nejnapínavějších momentech, které zásadním způsobem vždy pozmění kurz celého seriálu. 

Proto najdeme v rámci celého seriálu opravdu výrazné cliffhangery pouze dva, a to 

v epizodě Velká hra (The Great Game, 2010).134 Tehdy se divák poprvé setká s hlavní 

zápornou postavou seriálu Moriartym, který chce Sherlocka zabít. Spor obou geniálních 

mozků následně určuje celou druhou sérii. Druhý cliffhanger přichází na konci druhé řady 

v epizodě Reichenbašský pád (The Reichenbach Fall, 2012). 135  V té detektiv zdánlivě 

umírá, ale nakonec se objevuje živý v posledním záběru. Smrt Sherlocka je ostatně jeden 

z nejsilnějších motivů celého universa a moc dobře to věděl i Arthur Conan Doyle, když 

svou nenáviděnou postavu nechal zabít. 

 Epizoda Psisko baskervillské je pro seriál významná i přesto, že s cliffhangerem 

 
131 KORDA, Jakub. Úvod do studia televize 1: studijní text pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2014, s. 42. 
132 Hobit: Šmakova dračí poušť [film]. Režie Peter Jackson. USA, Nový Zéland, 2013. 
133 Papírový dům. 16. díl. Cuestión de eficacia [epizoda televizního seriálu]. Netflix. 2017. 
134 Sherlock. 3. díl. Velká hra [epizoda televizního seriálu]. BBC. 8. 8. 2010. 
135 Sherlock. 6. díl. Reichenbašský pád [epizoda televizního seriálu]. BBC. 15. 1. 2012. 
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nepracuje. Je totiž zdánlivě tou nejuzavřenější epizodou v celém seriálu. Prakticky žádnou 

roli v ní nehraje Moriarty, ani řada postav policistů, se kterými Sherlock v průběhu 

televizní série komunikuje. Dokonce se ani neodehrává v Londýně jako většina jiných 

případů, ale na odlehlých blatech Dartmoore v jihozápadním cípu Anglie. Ani případ 

baskervillského psa, který Sherlock řeší, nemá přímou návaznost na jeho předchozí 

vyšetřování.136 Zdá se proto, že scénáristé jen chtěli vzdát hold nejslavnějšímu Doylovu 

románu, přepracovat jej do moderní podoby, ale ve skutečnosti jim příliš nepasuje do 

konceptu seriálu. Tak jak může být tato epizoda zlomová? 

 Z mnoha důvodů. Tím prvním je symbolika. Pokud člověk vnímá jako kompaktní 

celek první tři série seriálu, které vznikaly v letech 2010 až 2014 (čtvrtá série z roku 2017 

už nebyla kritiky tak kladně přijata),137 stojí pátá epizoda přesně v polovině vyprávěcího 

kompletu. Díl totiž zásadním způsobem odděluje dvě vyprávěcí roviny, a to nikoli 

v kontextu příběhu, ale hlavní postavy. Sherlock totiž v epizodě Psisko baskervillské 

poprvé odkryje své slabiny, ukáže divákovi, že není tak bezemoční a apatický vůči všemu 

dění. Tím, že projeví strach z baskervillského psa, stává se více lidským a tvůrci Sherlocka 

s touto zásadní změnou v charakteru hlavní postavy musejí pracovat i v dalších epizodách. 

Zatímco v první sérii je Sherlock výhradně arogantní, drzý a empatií nepolíbený, po díle 

Psisko baskervillské už na určité podněty reaguje jinak. Jeho emoční vývoj vrcholí 

v epizodě Znamení tří (The Sign of Three, 2014),138 kdy jde Sherlock Watsonovi na svatbě 

za svědka a uzná, že v jeho životě hraje podstatnou roli i někdo jiný než on sám. Kdyby 

epizoda, kdy se Watson žení, přišla před Sherlockovým projevením strachu 

z baskervillského psa, nefungovalo by to právě kvůli špatně načasovanému vývoji ústřední 

postavy. 

 Dalším důvodem, proč je epizoda Psisko baskervillské zlomová, je fakt, že 

paradoxně určuje celý ráz nadcházející třetí série. Možná s tím dopředu nepočítali ani sami 

scénáristé. V epizodě Psisko baskervillské totiž Sherlock poprvé představí před kamerami 

svou oblíbenou memorizační techniku nazvanou „palác mysli“ (v originále Mind 

Palace).139 Princip této paměťové metody spočívá v tom, že si subjekt (Sherlock) veškeré 

vzpomínky a znalosti pomocí vlastní představivosti ukládá do systematických přihrádek, 

 
136 Sherlock. 5. díl. Psisko baskervillské [epizoda televizního seriálu]. BBC. 8. 1. 2012. 
137 Sherlock: Season 4 - Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes: Movies | TV Shows | Movie Trailers | Reviews - 

Rotten Tomatoes [online]. [cit. 07.04.2021]. Dostupné z: https://www.rottentomatoes.com/tv/sherlock/s04 
138 Sherlock. 8. díl. Znamení tří [epizoda televizního seriálu]. BBC. 5. 1. 2014. 
139 Sherlock. 5. díl. Psisko baskervillské [epizoda televizního seriálu]. BBC. 8. 1. 2012. 
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které se mohou například nacházet v nějakém objektu, který si subjekt vymyslí a ve kterém 

se dobře orientuje. Když tedy Sherlock zavře oči, představí si svůj palác, kde má uložené 

veškeré nabyté vědomosti a pomocí memorizační techniky, kdy se duchem pohybuje po 

objektu, se snaží najít informaci uloženou v podvědomí.140 Tento proces přemýšlení je 

v díle znázorněn pomocí počítačové animace.141 

 Motiv paláce mysli se posléze stane určující pro celou třetí sérii seriálu. Díky tomu, 

že scénáristé v díle Psisko baskervillské tuto paměťovou metodu poprvé představí, mohou 

s ní v dalších epizodách pracovat ve složitějších variacích. Ve třetí sérii vystřídá 

Moriartyho na pozici hlavní záporné postavy dánský mediální magnát Charles Augustus 

Magnussen, kterého si zahrál skandinávský herec Lars Mikkelsen. Magnussen během třetí 

série vyniká tím, že ví o člověku, kterého potká a velmi často také i vydírá, enormní 

množství informací. Divák získává dojem, že se tak děje díky nějakému vynálezu, nejspíše 

pomocí chytrých brýlí, které Magnussen, jak se zprvu zdá, nosí. Jak se ale ukáže na konci 

třetí řady v epizodě Poslední přísaha (His Last Vow, 2014),142 Magnussen celou dobu 

nepoužíval žádný zázračný vynález ani počítačový kód, ale svůj vlastní a obsáhlý palác 

mysli (v jeho případě to byla knihovna mysli). 

 Pro celistvost seriálu je tak epizoda Psisko baskervillské klíčová. Přesto si ji díky 

uzavřenosti detektivní zápletky užijí i lidé, kteří chtějí vidět výhradně moderní adaptaci 

slavného románu Arthura Conana Doyla a o seriál Sherlock jako takový se tolik nezajímají. 

Což má samozřejmě i komerční důvod – diváci nemusejí během této epizody řešit složitou 

dějovou návaznost, a tento díl tak může sloužit jako uživatelsky přívětivá vstupenka do 

světa celého seriálu. 

 

6.5. Popularita seriálu Sherlock 

Málokterý kinematografický kus se stane kultem jen během pár let, Sherlockovi se to ale 

povedlo. Divácké i odborné recenze hned po odvysílání první série katapultovaly seriál 

mezi nejen nejlepší adaptace Sherlocka Holmese, ale rovněž mezi nejlepší televizní seriály 

vůbec. 

 
140 Technika paláce mysli, kterou seriál Sherlock propagoval, opravdu existuje. Nazývá se metoda loci a 

používali ji už ve starověkém Řecku. 
141 Sherlock. 5. díl. Psisko baskervillské [epizoda televizního seriálu]. BBC. 8. 1. 2012. 
142 Sherlock. 9. díl. Poslední přísaha [epizoda televizního seriálu]. BBC. 12. 1. 2014. 
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 Na Česko-Slovenské filmové databázi (ČSFD) hodnotilo seriál Sherlock přes 37 

tisíc diváků, celkové průměrné hodnocení díla k dubnu roku 2021 bylo 91 procent. 

Sherlock se tak zařadil na 11. příčku v uživatelském žebříčku nejlepších seriálů historie. 

Uživatelé vyzdvihovali zejména ústřední hereckou dvojici, kvalitní scénář, humor a 

zasazení do moderního Londýna. Na druhou stranu osobité ztvárnění Sherlocka Holmese 

hercem Benedictem Cumberbatchem nesedlo úplně každému.143 

Podobných ohlasů jako v tuzemsku se seriál dočkal i ve světě. Na americké filmové 

databázi Internet Movie Database (IMDb), kterou navštěvují kinematografičtí fanoušci 

z celého světa, má seriál Sherlock celkové hodnocení 9,1/10, tedy naprosto identické jako 

v Česku. Také na IMDb uživatelé chválí nevšední zpracování populárních děl Arthura 

Conana Doyla, kvitují zejména svižné tempo epizod, moderní střih a kameru a taktéž 

herecký výkon seriálového Sherlocka i Watsona.144 

 Druhá epizoda druhé série seriálu Psisko baskervillské získala na ČSFD hodnocení 

87 procent. Jde tak bezkonkurenčně o nejlépe hodnocenou adaptaci románu Pes 

baskervillský v historii ČSFD. Lidem se líbila hlavně ponurá atmosféra, která prostupuje 

celou epizodu, tajemná vojenská základna i originální pointa díla.145 

 Na IMDb si epizoda Psisko baskervillské vysloužila hodnocení 8,4/10, uživatelům 

se líbila hororová atmosféra a modernizace tradičního románu. Na druhou stranu si někteří 

stěžují, že adaptace je příliš volná a vzdálená původnímu dílu. Navíc v ní podle několika 

uživatelů chybí hlavní záporná postava Moriarty. Jenže ten se v románu Pes baskervillský 

vůbec nevyskytoval.146 

 Vzhledem k popularitě seriálu Sherlock vznikla v jeho kontextu celá řada 

internetových portálů. Existuje například dodnes udržovaná webová stránka postavená na 

bázi informační databáze Wikipedie, kde se fanoušci rozepisují o sebemenších detailech 

seriálu Sherlock, o jeho postavách, lokacích, hercích, tvůrcích, kostýmech či hudbě. Tato 

stránka je součástí obřího portálu Baker Street Wiki, kde lidé rozpracovávají a diskutují 

 
143 Sherlock (TV seriál) (2010) | ČSFD.cz. [online]. [cit. 18.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/281729-sherlock/prehled/ 
144 Sherlock (TV Series 2010–2017) - IMDb. IMDb: Ratings, Reviews, and Where to Watch the Best Movies 

& TV Shows [online]. [cit. 18.03.2021]. Dostupné z: https://www.imdb.com/title/tt1475582/?ref_=fn_al_tt_1 
145 Sherlock: Psisko baskervillské (TV seriál) (2010) | ČSFD.cz. [online]. [cit. 19.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/281729-sherlock/417671-psisko-baskervillske/prehled/ 
146 "Sherlock" The Hounds of Baskerville (TV Episode 2012) - IMDb. IMDb: Ratings, Reviews, and Where 

to Watch the Best Movies & TV Shows [online]. [cit. 18.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.imdb.com/title/tt1942613/?ref_=ttep_ep2 
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veškeré aspekty sherlockovských příběhů a života jejich autora Arthura Conana Doyle. 

K dubnu roku 2021 bylo na stránce více než 1570 různých článků.147 

 Své majestátní postavení potvrdil seriál Sherlock také na sociálních sítích. Oficiální 

facebooková skupina Sherlock, kterou spravuje televize BBC, má 5,9 milionu uživatelů. 

Vzhledem ke stáří seriálu už ale její správci nejsou příliš aktivní, prozatím poslední 

příspěvek se na stránce objevil 4. srpna 2020.148 

 Ve stejný den se zatím nadobro odmlčel také oficiální účet seriálu Sherlock na 

Twitteru, který rovněž spravuje televize BBC. Na platformě amerického podnikatele Jacka 

Dorseyho sleduje stránku Sherlock bezmála 400 tisíc fanoušků.149 

 Televize BBC je natolik pyšná na svůj projekt, že sama stvořila speciální portál o 

seriálu Sherlock, který spadá pod hlavní webovou stránku britské veřejnoprávní televize. 

Na rozdíl od ostatních pořadů BBC, které televize jen odvysílala a nemá s nimi žádné další 

plány, má tento portál na webu výsadní postavení. Pozná se to už na první pohled, má totiž 

vlastní grafický ráz a řadu sekcí, které může fanoušek seriálu zkoumat.150 

 Návštěvník na webu najde zákulisní videa z natáčení, informace o jednotlivých 

epizodách, rozhovory s herci, galerii, seznam seriálových charakterů i kalendář akcí, které 

mají nějakou spojitost se Sherlockem. Občané Spojeného království mají rovněž možnost 

na portálu zhlédnout všechny epizody seriálu.151 

 Také autor této práce se pustil do vlastního kvantitativního výzkumu,152 jehož cílem 

bylo zjistit míru popularity seriálu Sherlock a epizody Psisko baskervillské. Ze 

shromážděných dat od 61 respondentů vyplývá, že si seriál udržuje renomé i jedenáct let 

po premiéře prvního dílu. 

 Z výzkumu vyplývá, že hlavním důvodem toho, proč je seriál Sherlock tolik 

populární, jsou herecké výkony ústředních protagonistů. Herecké duo Benedict 

Cumberbatch a Martin Freeman zkrátka dokázalo diváky zaujmout a jejich vzájemná 

chemie a spolupráce se výraznou měrou podepsala na tom, že si divák dokázal k hlavním 

 
147 Baker Street Wiki | Fandom. [online]. [cit. 18.03.2021]. Dostupné z: 

https://bakerstreet.fandom.com/wiki/Main_Page 
148 Sherlock. In: Facebook [online]. [cit. 10.04.2021]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/Sherlock.BBCW 
149 Sherlock. In: Twitter [online]. [cit. 10.04.2021]. Dostupné z: https://twitter.com/Sherlock221B 
150 Sherlock. In: BBC – Home [online]. [cit. 14.04.2021]. Dostupné z: bbc.co.uk/programmes/b018ttws 
151 Tamtéž. 
152 Zúčastnilo se ho 61 lidí ve věku mezi 16 a 28 lety. 
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postavám vybudovat vztah. 

 Druhým důvodem, kterému seriál vděčí za svou popularitu, je dle výzkumu scénář, 

respektive kvalitní zápletka v jednotlivých epizodách, která diváka nenudí a udržuje ho 

v napětí až do poslední minuty. Respondenti kvitovali taktéž zasazení do moderní doby, 

díky kterému je seriál přístupnější i mladším ročníkům, kteří tak mohou snáze proniknout 

do universa Sherlocka Holmese. 

 Výzkum se týkal také konkrétní epizody Psisko baskervillské a potvrdil jednu 

z hlavních premis této práce. Většina respondentů totiž z možností vybrala, že je televizní 

kus přitažlivý díky netradiční zápletce a paradoxu, že se v adaptaci Psa baskervillského ve 

skutečnosti žádný pes baskervillský neobjevuje. Lidé rovněž na epizodě ocenili atmosféru 

blat a napínavou výstavbu zápletky. A ačkoli drtivá většina respondentů v kontextu celého 

seriálu vnímá za zásadní výkon hereckého tandemu, jen málokdo označil talent 

Cumberbatch a Freemana za klíčový právě v této epizodě. Z toho vyplývá, že Psisko 

baskervillské stojí především na kvalitním scénáři a na umně zachycené atmosféře blat a 

vojenské základny (která samozřejmě pramení z literární předlohy).  

 Na otázku, co se divákům v epizodě naopak líbilo nejméně, respondenti nejčastěji 

jmenovali časté noční scény, ve kterých se lidem špatně orientovalo v ději. Druhé 

nejčastěji jmenované negativum epizody byly humorné scény, které podle mnohých 

respondentů nepasovaly do celkově ponuré až hororové atmosféry dílu a zbytečně tříštily 

divákovu pozornost. Několika respondentům se rovněž nelíbilo, že se dílo až příliš vzdálilo 

původní myšlence románu. 

 Výzkum odhalil, že se většina lidí dobře orientuje v universu Sherlocka Holmese a 

zná i nejznámější adaptace děl Arthura Conana Doyla. Respondenti kromě seriálu Sherlock 

nejčastěji znali dvě filmové adaptace, kde se role detektiva chopil Robert Downey junior – 

jmenovitě Sherlock Holmes (2009)153 a Sherlock Holmes: Hra stínů (Sherlock Holmes: A 

Game of Shadows, 2011) 154  – a také americký seriál Sherlock Holmes: Jak prosté 

(Elementary, 2012),155 kde si roli vyšetřovatele zahrál Jonny Lee Miller.  

Několik respondentů pak dokonce znalo i nejnovější adaptaci sherlockovských 

 
153 Sherlock Holmes [film]. Režie Guy Ritchie. USA, Německo, 2009. 
154 Sherlock Holmes: Hra stínů [film]. Režie Guy Ritchie. USA, 2011. 
155 Jak prosté [televizní seriál]. Režie Michael Cuesta. USA, 2012. 
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příběhů Enola Holmesová (Enola Holmes, 2020),156 kterou stvořila americká streamovací 

společnost Netflix a která se soustředí na osudy sestry slavného vyšetřovatele. Sherlocka si 

v seriálu zahrál britský herec Henry Cavill, který proslul ve fantasy sérii Zaklínač (The 

Witcher, 2019), 157  seriálu, který rovněž produkovala společnost Netflix. Jeho sestru 

ztvárnila sedmnáctiletá herečka Millie Bobby Brown. Seriál Enola Holmesová byl ale 

diváky i odbornou kritikou přijat velmi vlažně, což potvrzuje i hodnocení na filmových 

databázích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
156 Enola Holmesová [film]. Režie Harry Bradbeer. USA, 2020. 
157 Zaklínač [televizní seriál]. Režie Alik Sakharov. USA, Polsko, 2019. 
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7. Jak úspěšně adaptovat románové předlohy? 
Autor práce v předchozích kapitolách popsal, proč se stal seriál Sherlock ve světě tolik 

populárním. Ačkoli za úspěchem seriálu bezesporu stálo také štěstí, hlavními faktory byla 

především svědomitá práce scénáristů a herecké výkony ústřední dvojice Benedicta 

Cumberbatche a Martina Freemana. Úspěch Sherlocka je tak do jisté míry 

kvantifikovatelný, ergo jeho důvody můžeme aplikovat i na další díla, a zamyslet se tak 

nad tím, co všechno musí film nebo seriál splnit, aby dosáhl podobného ohlasu jako 

Sherlock. 

 Při adaptaci nelze začít u ničeho jiného než u předlohy. Jelikož je fenomén 

Sherlocka Holmese tak slavný a všudypřítomný, vlastně to působí, že Arthur Conan Doyle 

sepsal příběhy slavného detektiva teprve nedávno. Jenže například od publikování Psa 

baskervillského už uběhlo 119 let. Ačkoli Doyle užíval ve svých dílech na svou dobu 

pokročilé vyprávěcí i výrazové principy, autorova angličtina zní pro dnešního britského 

čtenáře zastarale. Také tuzemský čtenář již plně nepochopí například český překlad knihy 

z roku 1905: „Avšak pozvolna jich mysl zakalená počala si uvědomovati povahu činu, 

jakýž má býti spáchán v bažinách.“158 

Scénáristé Steven Moffat a Mark Gatiss proto při vybírání vhodného druhu 

adaptace věděli, že příliš těsná a věrná adaptace by už u diváků neuspěla. Oba původní 

povídky a romány o britském detektivovi moc dobře znali, četli je už v mladém věku, 

z Doylových děl proto extrahovali jen základní příběhové linky a postavy, ale dialogy, 

prostředí a charaktery si už tvarovali po svém. „Některá, zejména starší, literární díla jsou 

formálně příliš poplatná době svého vzniku, přesto jejich myšlenkové jádro má stále 

platnost – přistoupíme-li k adaptaci takové předlohy, budeme ji nejspíše aktualizovat, volit 

volnou adaptaci,“159 píše Aujezdský. 

Tvůrci Sherlocka ale netvořili obsah pro moderního čtenáře, ale pro moderního 

diváka. Ačkoli byl seriál původně stvořen pro měřítka televize BBC, scénáristé jej 

vytvářeli v době vzestupu webových streamovacích platforem, kterým vévodí americká 

služba Netflix. Ostatně společnost má seriál Sherlock v nabídce dodnes, a ten se u diváků 

 
158 DOYLE, Arthur Conan. Pes baskervillský [online]. Přel. J. Pachmayer. V MKP 1. vyd. Praha: Městská 

knihovna v Praze, 2012 [cit. 22.03.2021]. Dostupné z: 

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/76/91/pes_baskervillsky.pdf 
159 AUJEZDSKÝ, Pavel. Od knížky k televiznímu filmu: úvod do problémů televizní adaptace pro studenty 

Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 

2009, s. 13. 
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stále těší velké oblibě. V roce 2017 byl dokonce vůbec nejpopulárnějším seriálem na této 

platformě.160 Předstihl dokonce i americký veleúspěšný sitcom Přátelé (Friends, 1994).161 

Když někdo tvoří film či seriál v době streamovacích platforem, musí především myslet na 

kategorii diváků, na kterou chce cílit. 

Netflix i ostatní služby totiž sledují převážně mladí, od čehož se odvíjí i moderní 

seriálová i filmová produkce. Z loňského výzkumu vyšlo najevo, že zhruba 65 procent lidí 

mezi 18 a 29 lety má službu předplacenou (naopak ve věkové kategorii 65 let a více 

holduje Netflixu jen 31 procent lidí).162 I když pochopitelně veškerá světová ani západní 

kinematografická produkce necílí na Netflix, americká společnost do určité míry ovlivnila 

styl, jakým se filmy a seriály točí. Ještě na přelomu milénia bývaly filmy pro mladé, ve 

kterých hráli teenageři, spíše výjimkou, a to včetně české tvorby. Když by ale chtěl 

v současnosti člověk jmenovat největší kasovní hity, jen těžko by mohl nezařadit díla, ve 

kterých hrají mladí herci či kde motiv světa mladých hraje klíčovou nebo alespoň 

významnou roli. Ať už je řeč o seriálech Hra o trůny (Game of Thrones, 2011) či Stranger 

Things (2016).163 

V seriálu Sherlock není žádná významná dětská role, přesto tvůrci věděli, že 

určitým způsobem cílit na mladší diváckou kategorii, je v době streamovacích platforem a 

sociálních sítí prakticky nezbytné a je to hlavně recept na úspěšnou adaptaci. Ač to tak na 

první pohled nevypadá, Sherlock je stvořen pro mileniály. Dá se tak usuzovat z několika 

důvodů. 

Zaprvé – zasazení seriálu do moderní doby. Pouhé promítnutí sherlockovských 

příběhů do moderního Londýna by bylo originální jen zčásti, pro diváka je ale atraktivní 

fakt, že Sherlock nejenže se pohybuje v současné době, on navíc začne využívat i rekvizity 

moderního světa. V seriálu tak není nouze o blogování, sociální sítě, moderní telefony (na 

svou dobu) nebo internet.164 A kdo virtuální svět zná lépe než právě mladí? 

Mladší cílové skupině je v seriálu přizpůsoben i střih a kamera. Jednotlivé střihy 

 
160 THORNHILL, EMILY. This is the world's most popular Netflix show: Harper's Bazaar [online]. USA, 

2017, [cit. 2021-05-4]. Dostupné z: https://www.harpersbazaar.com/uk/culture/staying-

in/news/a41585/worlds-most-popular-netflix-show/ 
161 Přátelé [televizní seriál]. Režie Kevin Bright. USA, 1994. 
162 Netflix subscriber share U.S. by age 2020. Statista. Statista – The Statistics Portal for Market Data, 

Market Research and Market Studies [online]. [cit. 22.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/742108/netflix-subscription-adults-usa-by-age/ 
163 Stranger Things [televizní seriál]. Režie Matt Duffer. USA, 2016. 
164 Sherlock. 1. díl. Studie v růžové [epizoda televizního seriálu]. BBC. 25. 7. 2010. 
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jsou rychlé, ostré, bez pomalých přechodů. Střihači navíc v seriálu s oblibou používají 

techniku rozdělení obrazu do několika fragmentů, ve kterých souběžně probíhají různé 

scény. Co se týče kamery, Sherlock si nezadá s akčními filmy. Kamera je totiž rychlá, 

často využívá švenky. Kameramani s oblibou nepoužívají stativ a běhají za herci, což 

vytváří akční a trhané scény, ze kterých se ale starším lidem a citlivým divákům může 

udělat špatně. Celkové scény jsou pak aranžované tak, aby dostal divák co nejvíce vjemů. 

Sledující tak například pozoruje přemýšlejícího Sherlocka, zároveň ale musí vnímat znění 

textové zprávy, kterou právě někomu posílá.165 

Tvůrci moderních filmů a seriálů, kteří chtějí, aby se publikum ponořilo co 

nejhlouběji do jejich fikčního světa a aby se z pouhých diváků stali věrnými fanoušky 

daného universa, by měli stejně jako tvůrci Sherlocka pracovat s pojmem, kterému se říká 

transmedialita. Ten jako první definoval průkopnický americký mediální teoretik Henry 

Jenkins. Zatímco při multimediálním procesu dochází zpravidla k pouhému překlápění 

obsahu – fotka například vyjadřuje to samé, co její popis – transmediální obsahy fungují 

naopak. Jsou to totiž druhy obsahu, které jsou přidruženy k nějakému hlavnímu dílu (ať už 

jde o knihu, film či seriál), ale které nekopírují, nýbrž původní obsah nadále rozvíjejí, a to 

s přihlédnutím k logice a principům základního díla. Výsledkem tak může být například 

blog, časopis či krátkometrážní snímek, který například doplňuje osudy hlavních postav 

díla a přináší tak exkluzivní obsah.166 

Seriál Sherlock pracuje s transmediálním obsahem velmi nápaditě. V epizodách 

seriálu totiž detektiv s Watsonem využívají dva weby. Tím prvním je Watsonův blog, na 

kterém se lékař rozepisuje o případech, kterých se spolu se Sherlockem zúčastnil. Druhou 

internetovou stránkou je portál, na kterém mohou klienti detektiva poprosit, aby si s nimi 

sjednal schůzku. Transmedialita Sherlocka spočívá v tom, že oba tyto weby reálně existují. 

Zatímco v seriálu byla jejich problematika popsaná jen minimálně, na reálných portálech 

se může divák (čtenář) dozvědět řadu nových informací, které dovysvětlují a rozšiřují 

původní zápletku. V současnosti se samozřejmě už o weby John Watson Blog167 a The 

Science of Deduction168 nikdo nestará, přesto zůstávají příjemnou reminiscencí seriálu a 

 
165 Sherlock. 1. díl. Studie v růžové [epizoda televizního seriálu]. BBC. 25. 7. 2010. 
166 JENKINS, Henry. Transmedia 202: Further Reflections: Henry Jenkins [online]. USA, 2011, [cit. 2021-

08-3]. Dostupné z: http://henryjenkins.org/blog/2011/08/defining_transmedia_further_re.html 
167 The blog of Dr. John. H. Watson. The blog of Dr. John. H. Watson [online]. Dostupné z: 

http://www.johnwatsonblog.co.uk/ 
168 Contact us – The science of deduction. The science of deduction – Private detectives for hire in London 

[online]. Dostupné z: https://thescienceofdeduction.co.uk/contact-us/ 
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příkladem, jak mají tvůrci obsahu pracovat s komunitou. 

Dalším úspěšným faktorem seriálu, který se dá aplikovat i na tvorbu jiných děl, je 

jeho humor – typicky britský, často nenápadný a inteligentní. Jistou formu laskavého 

humoru lze nalézt i v příbězích Arthura Conana Doyla, obrazové a zvukové prvky mohou 

ale samozřejmě v seriálu pozvednout vtip na vyšší úroveň. Většina humorných situací 

v Sherlockovi vychází z předpokladu, že je hlavní hrdina sociopat a řada vedlejších postav 

ho pro jeho vlastnosti nesnáší. Tento způsob projevování humoru začíná už v prvním díle 

seriálu, kdy Sherlock okřikne policejního forenzního analytika, aby přestal mluvit: 

„Andersone, nemluvte nahlas! Snižujete IQ celé ulice.“169 

Sherlock kvůli své poruše osobnosti rovněž nezvládá společenské situace, díky 

čemuž vzniká další vrstva humorné složky seriálu. Britský detektiv tak například příliš 

nechápe zvyk předávání vánočních dárků 170  či truchlení nad ztrátou milované 

osoby. 171 Jeho osobnost ale prochází během seriálu určitým vývojem, který graduje 

v epizodě, kdy se Watson žení a Sherlock mu jde za svědka. Ačkoli detektiv předvede na 

slavnostní hostině sociopatický proslov, nakonec lidsky uzná, že je Watson jeho nejlepší 

přítel, jak už jsem psal výše. 172 To na diváka funguje jen díky tomu, že se Sherlock po 

celý seriál chová arogantně, a proto ve chvíli, kdy se vlastně zachová dle standardních 

společenských pravidel, připadá divákovi zvláště milý. 

Z toho vyplývají dva obecně platné principy, na základě kterých mohou tvůrci 

adaptací ve svých dílech úspěšně používat humor. Zaprvé – humor by měl být nějakým 

způsobem svázán s hlavním hrdinou, aby tvůrci adaptace zajistili, že bude vtipná složka 

před kamerami přítomná po celou dobu stopáže a nebude omezena jen na jednu lokaci či 

vedlejší postavu. To ale určitě neznamená, že by měl být hlavní hrdina adaptací zákonitě 

vtipný sám o sobě, ostatně ani literární Sherlock dvakrát nehýřil vtipem a situace spíše 

glosoval. Seriálový Sherlock sám o sobě také vtipný není, divák se jeho počínání směje 

pouze proto, že vybočuje ze společenských standardů. Dá se proto tvrdit, že humorná linka 

seriálu čerpá z kontrastu „nenormálního“ Sherlocka a ordinérního prostředí, nikoli 

z podstaty charakteru hlavního hrdiny jako takového.  

Tvůrci seriálu totiž používají druhý obecně platný princip, který je v kinematografii 

 
169 Sherlock. 1. díl. Studie v růžové [epizoda televizního seriálu]. BBC. 25. 7. 2010. 
170 Sherlock. 4. díl. Skandál v Belgravii [epizoda televizního seriálu]. BBC. 1. 1. 2012. 
171 Sherlock. 3. díl. Velká hra [epizoda televizního seriálu]. BBC. 8. 8. 2010. 
172 Sherlock. 8. díl. Znamení tří [epizoda televizního seriálu]. BBC. 5. 1. 2014. 
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i literatuře velmi oblíbený, a tím je metoda přehánění (hyperbolizace). Každý divák 

Sherlocka na první pohled pozná, že detektiv s takovým mixem charakterových pozitiv a 

vad by ve skutečnosti nikdy nemohl existovat. Metoda přehánění se dá aplikovat i na další 

složky seriálu, a to například na Sherlockovu snahu přestat kouřit. Divák opět pochopí, že 

ostentativní nasávání dýmu v přítomnosti cizích osob není úplně normální, proto se situaci 

směje. Kdyby to tak dělaly všechny postavy v seriálu, humor by se vytratil a divák by 

poznal, že je něco špatně. 

Dalším z nosných pilířů Sherlocka je taktéž výrazný antagonista, který by neměl 

chybět v žádném literárním díle a který by se při procesu adaptace rozhodně neměl 

z výstupu vytratit. Na postavu Moriartyho tvůrci Sherlocka při transformaci z literárního 

díla aplikovali prakticky totožné principy jako na postavu detektiva. Předně pomoci 

metody kontrastů dramaticky snížili Moriartyho věk, díky tomu se z geniálního 

odměřeného profesora stal mladý „frajírek“, který si užívá, když mu ostatní věnují 

pozornost a ve scénách často a úmyslně přehrává, aby zvýraznil své charakterové 

vlastnosti.173 Antagonista bývá pilířem literárních i filmových děl, je to subjekt, který je 

kontrastem hlavního hrdiny a dává jeho cestě příběhem smysl a parametry. Seriál Sherlock 

není v tomto ohledu výjimkou. 

Je ale důležité si uvědomit, že antagonistou nemusí být vždy pouze postava. 

Ostatně epizoda Psisko baskervillské174 to dokonale ilustruje. V tomto díle seriálu se totiž 

Moriarty (až na jednu výjimku, kdy se Sherlockovi zjeví jako přelud) vůbec nevyskytuje a 

ani jeho odkaz nehraje v epizodě důležitou roli. Tvůrci Sherlocka proto využívají celou 

řadu výrazných motivů, které jako celek vytvářejí určitého neviditelného detektivova 

oponenta a do jisté míry tak Moriartyho roli suplují. 

Tím prvním a zároveň nejjednodušším motivem je tma, odvěký nositel zla, atribut 

nepřehlednosti, nejistoty, který postavy v seriálu i diváka nutí k představivosti a dohadům. 

Motiv tmy se v epizodě snoubí s halucinogenní mlhou a bažinou, tyto motivy se navzájem 

prolínají a snaží se ovlivnit Sherlockův zdravý rozum, na nějž útočí. Nejsilnějším motivem 

je pak samotný baskervillský pes, který, ač ve skutečnosti neexistuje, hraje v epizodě 

klíčovou roli. 

Pokud tedy tvůrce adaptace pracuje s dílem, ve kterém se žádná výrazná hlavní 

 
173 Sherlock. 3. díl. Velká hra [epizoda televizního seriálu]. BBC. 8. 8. 2010. 
174 Sherlock. 5. díl. Psisko baskervillské [epizoda televizního seriálu]. BBC. 8. 1. 2012. 
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postava nevyskytuje, měl by brát v potaz, že antagonistu potřebuje každé dílo a stejně tak i 

v audiovizuálním projektu je klíčové znázornit element, který napadá suverenitu hlavní 

postavy a snaží se její postup příběhem ztížit. Takových záporných motivů samozřejmě 

může být celá řada, od postav, zvířat, přírodních jevů, jako jsou bouře, záplavy či požár, po 

psychické poruchy a boj se sebou samým. 

Z výše popsaného rozboru tak lze sumarizovat několik obecně platných principů, 

kterých by se měli tvůrci adaptace držet, pokud chtějí dosáhnout podobného úspěchu jako 

scénáristé seriálu Sherlock: 

• Pokud nepracují s příliš odbornou předlohou, neměli by se tvůrci adaptace bát 

experimentovat a měnit i klíčové aspekty a postavy díla. Adaptátoři by si měli 

nejdříve určit, na jakou cílovou skupinu má jejich audiovizuální dílo mířit, a tomu 

by posléze měli přizpůsobit způsob, jakým budou film či seriál natáčet. Od stylu 

střihu, kamery po výrazové prostředky herců. Adaptátor by se měl také smířit s tím, 

že nezanedbatelnou kupní silou je díky streamovacím platformám a svému 

životnímu stylu generace mileniálů a že případné implementování či vynechání 

motivů, ke kterým má tato generace blízko, může značně ovlivnit úspěch adaptace. 

• Adaptátor by měl zvážit, zda nechce na předlohu aplikovat metodu kontrastů, díky 

kterým může na základě vcelku jednoduchých a mechanických postupů stvořit 

zábavné dílo. Kontrastní oproti originálu může být ve filmu či seriálu například 

prostředí, doba, ve které se odehrává děj, charakterové vlastnosti postav či jejich 

věk nebo vzhled hlavních hrdinů. 

• V závislosti na povaze díla by se měl adaptátor zamyslet, zda nechce s fanoušky a 

komunitou udržovat vztah i po premiéře svého filmu/seriálu, případně v mezidobí 

mezi jednotlivými řadami seriálu. K tomu může dobře posloužit transmedialita, 

díky které může tvůrce vymýšlet nenáročný obsah (například na internetové 

stránce), který je spjatý s hlavním dílem, rozšiřuje jeho zápletku a díky němuž si 

tvůrce udržuje okruh aktivních fanoušků. 

• Tvůrce adaptací by měl rovněž promyslet, jestli chce do svého díla implementovat 

humornou složku, která mu může v době internetu a sociálních sítí výrazně pomoci 

dílo rozšířit. Pokud si například fanoušci nějakou hlášku oblíbí, je pravděpodobné, 

že ji budou organicky šířit mezi své přátelé. Humor je navíc odlehčující vyprávěcí 
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prostředek, který může divákovi pomoci se více sžít s postavami. 

• Nezastupitelným a podstatným prvkem díla je v konečné řadě antagonista – ať už 

jde o zápornou postavu či neživý subjekt, který vytváří kontrast k hlavní postavě. 

Kromě lidí a zvířat může být antagonistou například i určitá lokace či živelná 

pohroma. 
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Závěr 
Seriál Sherlock je se stal celosvětově proslulým už po první odvysílané sérii v roce 2010. 

Úspěch televizního počinu BBC stojí na funkčním hereckém tandemu Benedict 

Cumberbatch a Martin Freeman, kteří se v roli britského detektiva a jeho věrného 

pomocníka doktora Watsona dokonale vžili do svých literárních představitelů a dokázali 

svým životem na adrese 221B Baker Street oslovit moderního diváka. 

 Seriálová adaptace Sherlock se od své literární předlohy v mnohém odklání, a právě 

proto se stala tak populární. Scénáristé Steven Moffat a Mark Gatis stvořili volnou adaptaci 

a za pomocí metody kontrastů změnili základní aspekty v sherlockovských povídkách tak, 

aby mohli zaujmout a šokovat. Změnili totiž téměř vše – od charakterových vlastností a 

vzhledu hlavních postav, prostředí až po děj a průběh jednotlivých případů. Ne jinak tomu 

bylo i v druhém díle druhé série, kdy se v televizi objevil, či spíše nakonec neobjevil 

legendární baskervillský pes. 

 Epizoda Psisko baskervillské je úspěšnou a důstojnou adaptací nejslavnějšího 

románu Arthura Conana Doyla, jednoho z nejvěhlasnějších literárních děl vůbec. Tento díl 

je výraznou a zapamatovatelnou složkou seriálu a využívá celou řadu postupů, které se 

v jiných epizodách nevyskytují. Scénáristé do epizody zahrnuli všechny hlavní motivy 

románové předlohy, mlhu, tmu, blata i psa, který, jak se ve finále ukázalo, byl pouhým 

přeludem, čímž autoři adaptace dosáhli neotřelé pointy a výrazně se odlišili od originálu i 

ostatních adaptací. 

 Není náhodou, že je seriálová adaptace Sherlock – stejně jako Doylova kniha – 

britská. Tamní scénáristé a filmaři dokázali nejlépe vystihnout podstatu děl svého 

domácího autora. Divák Psiska baskervillského už po pár minutách pozná, že ačkoli se 

epizoda odehrává v moderní době a Sherlock s Watsonem v ní nemají daleko k akčním 

hrdinům, zůstalo v ní kdesi pod povrchem cosi britsky specifického. Typický humor, 

chytrost a neinvazivní laskavost. 

 Ačkoli se o adaptace nejslavnějšího Doylova románu pokoušeli například i v USA 

v seriálu Jak prosté (Elementary, 2012), tamní verze dokázala oslovit jen lokální trh. 

Existují elementy uměleckého díla, které se nedají naučit, řemeslnou zručnost a filmařskou 

lehkost jakou předvedli Moffat s Gatissem, bude v budoucnu nadmíru těžké překonat. Oba 

na příbězích o Sherlockovi vyrostli a celá jejich scénáristická kariéra směřovala 

k momentu, kdy se sami budou podílet na vykreslování universa nejslavnějšího detektiva 
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všech dob. Že se jim to povedlo, je viditelné z recenzí, kritik i filmových a seriálových 

databází, kde se většina epizod Sherlocka včetně Psiska baskervillského objevuje 

v kontextu Doylových adaptací na vrcholu nejrůznějších statistik. 

 Autor této diplomové práce v teoretické části představil současnou teorii adaptace, 

život a dílo Arthura Conana Doyla i děj jeho nejslavnějšího románu. V závěru teoretické 

pasáže pak autor vykreslil seriál Sherlock z produkce BBC a představil ústřední hereckou 

dvojici, která se chopila v epizodách dvou hlavních rolí, a rovněž duo scénáristů, kteří stáli 

za promyšlenými zápletkami. V praktické části pak autor dopodrobna analyzoval adaptaci 

románu Pes baskervillský a uvedl, k jakým konkrétním změnám tvůrci seriálu Sherlock při 

adaptačním procesu přistoupili, aby populární literární kus probudili k životu moderním 

způsobem. Na základě rozboru epizody Psisko baskervillské i některých fragmentů 

z jiných dílů seriálu pak autor práce sepsal obecně platné principy, které mohou být 

návodem k tomu, jak v současné době adaptovat a oživovat starší literární díla a udělat 

z nich neotřelé a zábavné filmy a seriály. Sedmá kapitola je proto stěžejní a výstupní pasáží 

této diplomové práce. 

 Je pravděpodobné, že ani epizoda Psisko baskervillské nebyla poslední adaptací 

nejslavnějšího Doylova románu. Román totiž pracuje s tak silnými motivy a vyprávěcími 

postupy, které z něj v kooperaci se Sherlockovou všeobecnou proslulostí činí dílo, ke 

kterému se budou filmaři ještě mnohokrát vracet. Doyle totiž zásadním způsobem přispěl 

k rozvoji detektivního žánru a jeho Sherlock Holmes se stal ikonickou značkou, která bude 

nadcházející dlouhé roky ovlivňovat a formovat literární autory. 
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Summary 
After the first season in 2010 Sherlock has become famous all over the world. The success 

of this BBC series depends on the functional acting of Benedict Cumberbatch (as Sherlock 

Holmes) and Martin Freeman (as Doctor Watson). This Sherlock Holmes adaptation is 

different from the original books in many ways. Screenwriters Steven Moffat and Mark 

Gatiss are making the free adaptation due to changes in the basic pillars of the Sherlock 

novels, in order to shock and catch the viewers. They changed almost everything including 

the characters and their appearance, the locations and the plot of the detective stories. 

The episode called The Hounds of Baskervilles is the popular and dignified 

adaptation of the most famous Arthur Conan Doyles novel and one of the most popular 

pieces of literature ever. Screenwriters used many original motives in this episode such as 

the fog, the night and the mythical hound, but on the other hand they used many of their 

own plot mechanisms and ideas. 

The Sherlock TV series is a classic of the British production. Many artists in many 

countries were trying to adapt Doyles´s novel, but no one has succeeded as well as Gatiss 

and Moffat. Both of them knew a lot about Doyle´s work, and adaptation of his novels was 

the highlight of their careers. 

The author of this thesis firstly wrote about the current adaptations theory and 

about Doyle´s life, most famous novels and other works. In the end of the theoretical part 

of this thesis there is information about the Sherlock TV series, actors and screenwriters. 

In the practical part of this thesis the author is analyzing The Hound of the 

Baskervilles episode and searching for the specific changes in the adaptation process. The 

practical part is describing the character of the BBC detective and comparing him with the 

identity of the detective from the literature. After all, the main final chapter is about the 

general functional principles, which the other film makers can use to improve their 

adaptation. 

The BBC adaptation of Sherlock Holmes definitely was not the last one. Doyle´s 

Hound of the Baskervilles  is so strong and a brilliant piece of art that it will stay with us 

for a very long time. Doyle is a huge contributor of literature and his novels will influence 

many authors for many years to come. 
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 

Ústřední postava díla – detektiv Sherlock Holmes – patří mezi fiktivní postavy, jejichž dobrodružství se dočkala desítek 

adaptací. Diplomová práce proto bude mapovat, které z adaptací  

se věnovaly výhradně románu Pes baskervillský. Zvýšené pozornosti se v praktické části práce dostane 

adaptaci z dílny BBC; tvůrci populárního televizního seriálu Sherlock věnovali motivu baskervillského psa jednu 

epizodu. Magisterská práce bude hledat odpovědi na otázky, proč právě tato moderní adaptace románu 

slavila u diváků tak ohromný úspěch a v čem je přístup tvůrců britského seriálu k románové předloze 

jedinečný. Seriál Sherlock vnímá postavu i svět slavného detektiva moderní optikou  

a od charakterové osy hrdiny, kterého stvořil Arthur Conan Doyle, se výrazně odchyluje. V teoretické 

části se bude diplomová práce zabývat vedle výčtu uměleckých převodů románu Pes baskervillský také 

tématem adaptace a jejími náležitostmi. Mimoto práce ve stručnosti popíše děj zmíněného románu  

a seznámí čtenáře s postavou Arthura Conana Doyla. Vzhledem k popularitě postavy Sherlocka 

Holmese se britským detektivem na tuzemské akademické scéně již několik prací zabývalo. Některé 

práce se věnovaly autorovi díla, jiné se například zaobíraly britským seriálem Sherlock. Porovnávání 

adaptací díla Pes baskervillský s příhlédnutím k nejmodernější verzi od BBC se ovšem žádná práce 

dosud nevěnovala. 
Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 1800 znaků):  

Adaptací románu Pes baskervillský z pera britského spisovatele Arthura Conana Doyla vzniklo mnoho. 

Magisterská práce odpoví na otázku, v čem v zástupu těchto adaptací vyniká zpracování díla televizí 

BBC a proč epizoda seriálu Sherlock, která se věnovala řádění hrůzostrašného psa na mlhavých blatech, 

slavila u diváků takový úspěch. Je pozitivní divácká odezva oprávněná? Nezávisí její úspěch jen  

na hereckém výkonu seriálového Sherlocka – britského Benedicta Cumberbatche? Vložili tvůrci  

do adaptace dostatek invence, nebo jen slepě odvyprávěli původní děj románu? Práce rovněž odpoví  

na otázku, proč motiv baskervillského psa už tolikrát v minulosti přilákal divadelní i kinematografické 

tvůrce, kteří se rozhodli stvořit další adaptaci britského románu. Poslední kapitola práce shrne zjištěné 

skutečnosti do obecných prvků, které by mohly být předpokladem pro úspěšnou modernizaci také jiných 

románových předloh. 
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- Náležitosti a tvorba adaptace 

- Spisovatel Arthur Conan Doyle 

- Román Pes baskervillský 

- Výčet adaptací románu Pes baskervillský 

- Seriál Sherlock 

III. Praktická část 

- Epizoda Pes Baskervilský seriálu Sherlock 

- Transformace charakteru elegantního románového detektiva do seriálového sociopata 

- Jak se dělá adaptace Psa baskervillského bez skutečného psa 
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Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

      

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá mému oborovému 

zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  

 

- V čem je seriálová adaptace ve srovnání s ostatními inovativní? 

- Popularita adaptace od BBC (kvantitativní výzkum) 

- Jak úspěšně modernizovat románové předlohy? 

IV. Závěr – Shrnutí práce a zjištěných skutečností    
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ISBN 978-80-207-1723-8. 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Tematická rešerše, čtení románu Pes baskervillský a teoretické literatury, která se tímto dílem a postavou Sherlocka Holmese 

zabývá. Zhlédnutí seriálu Sherlock (druhá epizoda druhé série s názvem Pes baskervillský je adaptací 

románu Arthura Conana Doyla). Konzultace s literárními i filmovými odborníky, čtení literatury, která 

se zabývá adaptací; zejména filmovou a seriálovou. Studování výstupů sledovanosti seriálu Sherlock, 

čtení recenzí a kritik epizody Pes baskervillský. Kvantitativní výzkum s tematikou oblíbenosti epizody 

Pes baskervillský u fanoušků seriálu Sherlock. 
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů je nutné uvést 

stručnou anotaci na 2-5 řádků): 

DOYLE, Arthur Conan. Baskervillský pes. Přeložil Richard PODANÝ. Praha: Odeon, 2016. Knihovna klasiků (Odeon). 

ISBN 978-80-207-1723-8.  

Nejslavnější Doylův detektivní příběh. Detektiv Sherlock Holmes se svým přítelem a pomocníkem doktorem Watsonem 

vyšetřují případy záhadných úmrtí na venkovském panství v pochmurné vřesovištní krajině. 

AUJEZDSKÝ, Pavel. Od knížky k televiznímu filmu: úvod do problémů televizní adaptace pro studenty Rozhlasové a 

televizní dramaturgie a scenáristiky. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. ISBN 978-80-86928-68-5. 

Úvod do problémů televizní adaptace pro studenty Rozhlasové a televizní dramaturgie a scénáristiky. 

HUTCHEON, Linda. Teória adaptácie. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. ISBN 978-80-7460-027-

2. 

Uznávaná literární vědkyně Linda Hutcheonová zkoumá v Teorii adaptace všudypřítomnost adaptace napříč všemi médii. 

SÝKORA, Michal. Britské detektivky: od románu k televizní sérii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 

978-80-244-3035-5. 

Soubor studií studentů Katedry divadelních, filmových a mediálních studií (KDFMS) Filozofické fakulty Univerzity 

palackého v Olomouci, vzniklých pod vedením Michala Sýkory v rámci studentské grantové soutěže FF UP. Kniha se snaží 
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