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Úvod

Sherlock Holmes patří k  nejsnadněji rozpoznatelným 
fiktivním postavám na  světě. Ať už je zobrazen v  kníž-
kách, komiksu či filmu, dokážeme jej vždy identifikovat 
prakticky ihned, a  to díky jeho jedinečným atributům. 
Dlouhodobě ukotvená představa o  vzezření Holmese ov-
šem nepochází z  původních knih Arthura Conana Doy-
lea (1859–1930), nýbrž je výsledkem postupného vývoje. 
Tato skutečnost byla až do  dnešní doby vesměs přehlíže-
na a  Sherlockův specifický kostým byl vnímán jako jakási 
„samozřejmost“. S příchodem nedávných filmových a tele-
vizních adaptací Holmesových případů se otázka (nejen) 
vi zuálního ztvárnění bakerstreetského detektiva stala aktu-
ální a  vzbudila určitou pozornost.1 Verze Sherlocka, které 
se v posledních letech objevily na plátnech kin a na televiz-
ních obrazovkách, bývají často považovány za „moderniza-
ce“ a jsou stavěny do opozice vůči „tradiční“ podobě tohoto 
slavného detektiva. Naše dlouhodobá představa o  „tradič-
ním“ Holmesovi je však často mylně považována za  pů-
vodní a  při bližším náhledu je patrné, že dnešní „moder-
nizované“ verze Sherlocka jsou ve skutečnosti Doyleovým 
povídkám daleko bližší. 

Jak tedy vypadá takovýto „tradiční“ Sherlock Hol-
mes? Jeho nejbytostnějšími poznávacími znaky jsou ne-
pochybně čepice s dvěma kšilty zvaná deerstalker hat (dále 
jen deerstalker) a dýmka. Tyto dva prvky samy o sobě posta-
čují k okamžitému rozpoznání.2 V představě většiny lidí je 
Sherlock dále hubený postarší muž, má úzký obličej, pejzy 
(někdy licousy) a je hladce oholen. Ve svém bytě chodí v žu-
panu a hraje na housle nebo vysedává v ušáku a čte noviny. 
Pokud se pohybuje venku, obléká si pláštěnku s kostkova-
ným vzorem (zvanou ulster) a k pátrání používá lupu. 

Ve své studii se zaměřím na formování a historii této 
představy o podobě Sherlocka Holmese. V rámci české vizu-
ální kultury (ilustrace, komiks, film) a divadla budu sledovat 
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vývoj Sherlockových atributů, ukáži, jak některé z nich na-
bývaly či ztrácely v průběhu let na významu a pokusím se 
alespoň částečně rekonstruovat, jak si Sherlocka představo-
valy minulé generace Čechů.

Zdá se, že v  českém moderním umění se postava 
Sherlocka neobjevuje (snad pro svou přílišnou specifič-
nost), a  to ani u autorů využívajících lidových či populár-
ních motivů.3 Podoba Holmese se transformovala vesměs 
pouze v  prostředí populární kultury a  příliš nesouvisela 
s obecnějším kulturně-společenským vývojem. V průběhu 
20. století v  Česku se podoba Sherlocka stává postupně 
abstraktnější (představuje obecný typ detektiva), chrono-
logicky „zamrzává“ (Sherlock přestává být ztvárňován jako 
soudobá postava), ale nelze říci, že by nesla nějaké symbo-
lické významy. Česko je vhodným geografickým vymezením 
nejen z  archivních důvodů, ale především proto, že jeho 
„perifernost“ (z  pohledu detektivního žánru) dala vznik-
nout mnoha specifickým a  překvapivým podobám baker-
streetského detektiva. Z ikonografického hlediska je nejza-
jímavější první polovina 20. století, kde se se objevuje hned 
několik typů zobrazení Sherlocka, leckdy i protichůdných. 
Po polovině 20. století je obraz Holmese v Česku již ustano-
ven a prakticky se nemění. Proto budu v této práci věnovat 
pozornost zejména době předválečné a meziválečné.4 

Doyleova vize Sherlocka Holmese

Pátrání po vývoji zobrazování Sherlocka Holmese přiroze-
ně začíná u Doyleových knih. Pokud chceme nějakou po-
dobu slavného detektiva považovat za  skutečně původní, 
je to Holmes, jak nám jej Doyle líčí ve svých padesáti šesti 
povídkách a  čtyřech novelách (které budu dále souhrnně 
označovat jako Kánon). Doyleovým popisům Sherlocka je 
třeba věnovat zvýšenou pozornost už proto, že se odlišují 
od ilustrací doprovázejících původní vydání Doyleových de-
tektivek, a tento rozkol dokládá, jak brzo se začala obecná 
představa o Holmesovi měnit. 

Před samotným vizuálním rozborem se tedy podívej-
me na Holmesovu knižní podobu a atributy (ty předměty, 
které slouží v Kánonu jako Holmesův poznávací znak a jsou 
pro něj specifické). Povídky zanechávající spoustu informací 
o Holmesově charakteru a činech se o jeho vzhledu zmiňují 
spíše poskrovnu. Asi nejúplnější popis z celého Kánonu na-
jdeme hned v prvním příběhu, Studii v šarlatové: „Sama jeho 
osoba a vzhled musely vzbudit zájem i  toho nejpovrchnějšího 
pozorovatele. Byl šest stop vysoký a tak hubený, že vypadal ještě 
vyšší. Oči měl – až na ty výjimečné chvíle, o nichž jsem se zmínil 
– bystré a pronikavé. Jeho tenký orlí nos dodával jeho tváři výraz 
ostražitosti a rozhodnosti. I jeho vyčnívající, čtverhranná brada 
byla známkou energické povahy. Ruce měl stále potřísněné inkous-
tem a chemikáliemi“.5 Watsonova charakteristika jeho nového 
spolubydlícího se zde soustřeďuje především na detektivovu 
nepřehlédnutelnost, příliš se nesnaží podat obraz reálného 

člověka a působí trochu šablonovitě.6 Je patrné, že se Doyle 
snažil poskytnout čtenářům snadno zapamatovatelný typ, 
který se obejde bez podrobnější charakteristiky. 

Ilustrace původních vydání (jak bude ukázáno 
níže) se však nikdy nepokusily zobrazit takto výrazného 
Holmese a  opomenuly i  určité „rysy dravce“, které Doyle 
zdůrazňoval v  několika dalších popisech svého detektiva 
a  to jak ve  vzhledu,7 tak i  v  chování.8 Je též třeba zdůraz-
nit, že v  Doyleových povídkách jsou oba hrdinové mladí-
ky (v době jejich seznámení jim je přibližně dvacet pět let) 
a  při prvním setkání Watsonovi přijde Holmes dokonce 
jako student.9 Ač tomu dnešní představa o  nezaměnitel-
ném vzhledu Sherlocka nenapovídá, Doyle se o  způsobu 
odívání detektivního dua příliš nerozepisuje a  obecně lze 
konstatovat, že se oba druhové neoblékali nikterak zvlášt-
ně a vypadali jako kterýkoli jiný příslušník jejich společen-
ské třídy. Jejich oblečení odpovídá vždy situaci – ve městě 
nosí klasický oblek s  kravatou a  kloboukem, na  venko-
vě volí příhodně tvídové sako.10 Některé části Holmeso-
va „tradičního“ kostýmu se však již v  povídkách objevují. 
Holmes občas obléká ulster (pánský plášť vyráběný z hrubé 
látky s klopami přes ramena), ovšem pouze tehdy, vyžadu-
je-li to nepříznivé počasí anebo cestuje po  venkově. Hol-
mes také stejně často nosí šedý cestovní plášť nebo kabát,11 
a proto v povídkách ulster ještě status atributu nemá. 

Více překvapivá může být skutečnost, že v  povíd-
kách není ani jediná zmínka o  notoricky známém deer-
stalkeru. Doyle několikrát popisuje Holmese v  cestovní 
čepici,12 ale tvarově specifický deerstalker neuvádí. Tako-
váto cestovní čepice byla určena do  přírody a  to je také 
jediné místo, kde ji Holmes nosí. Podobně jako ulster pat-
řila k běžnému šatstvu, pročež mohl Watson o Holmesovi 
například napsat, že „ve svém tvídovém saku a plátěné čepici 
vypadal jako kterýkoli jiný turista procházející se po močálu“.13 
Jediným oděvem, který je poznávacím prvkem už v Káno-
nu, je Holmesův župan (v  originále dressing-gown). Tento 
poněkud výstřední oděv nosí Holmes v  bakerstreetském 
bytě především dopoledne a  večer, když se chce věnovat 
chemickým pokusům, ale také pokud plánuje přemýšlet 
celou noc nad případem.14 Možná právě toto propojení 
s řešením zločinu napomohlo k upevnění Sherlockova žu-
panu coby atributu.15 

Jiné Holmesovy zvyklosti poskytují bohatší ikono-
grafický repertoár. Například různorodé chemické pokusy, 
které Holmes v Kánonu provozuje, nemají nikdy spojitost 
s  daným případem a  slouží tedy k  pouhému ozvláštnění 
detektiva a jeho obydlí. Destilační aparatura tak získává už 
v povídkách povahu atributu a později se stane vítaným scé-
nografickým oživením, zejména na divadle. Další poznávací 
znak Sherlocka ustanovený již v Kánonu jsou housle, které 
detektiv bere do ruky mimo jiné při přemítání nad přípa-
dem, čímž se podobně jako jeho župan propojují s rozuzle-
ním kriminální záhady. 
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Zvláštním případem je Holmesův drogový návyk. 
Přestože Sherlock v povídkách stimuluje svůj mozek v době 
nečinnosti mezi případy sedmiprocentním roztokem kokainu 
se svědomitou pravidelností (Watson se zmiňuje o frekvenci 
třikrát denně po několik měsíců),16 nelze narkotika považovat 
za atribut, protože jsou zmíněna všehovšudy pouze v pěti 
povídkách,17 tedy příliš málo na to, aby si je čtenář s Holme-
sem dostatečně „spojil“. Je to pravděpodobně jeden z projevů 
Doyleovy nedůslednosti, která je příznačná pro celý Kánon 
a vzhledem k jeho rozsahu také poměrně pochopitelná.

Nejznámějším a v povídkách rozhodně nejčastěji pro-
vozovaným Holmesovým zvykem je kouření. Knižní Holmes 
ovšem kouří kromě dýmky stejně často i cigarety a někdy do-
konce doutníky.18 Jedním z důvodů, proč dýmka později zcela 
zastínila ostatní detektivovo kuřivo, může být to, že Holmes 
kouřil z hliněné lulky vždy, když se potřeboval soustředit.19 
Ze všech zmíněných atributů spojených s přemýšlením nad 
záhadou je dýmka rozhodně tím nejfrekventovanějším, a pro-
to obraz Holmese ponořeného do dýmu a svých myšlenek 
představuje jakousi metaforu řešení případu.20 

Anglická a americká zobrazení  
Sherlocka Holmese

Doyle ve  své autobiografii prohlásil, že všechny ilustrace 
Sherlocka Holmese, které měl možnost spatřit, se velmi od-
lišovaly od jeho původní představy,21 a toto odchýlení připi-
soval především ilustrátorovi Sidneymu Edwardu Pagetovi 
(1860–1908).22 [obr. 1, 2] Pageta, který ilustroval Doyleovy 
povídky pro The Strand Magazine (dále jen Strand), může-
me pokládat za  zakladatele Holmesovy vizuální podoby.23 
Od června 1891 až do prosince 1904 vytvořil ke čtyřem po-
vídkovým cyklům celkem 350 ilustrací. To je v  přepočtu 
průměrně sedm až osm ilustrací na povídku, takže na každé 
dvoustraně časopisu byla alespoň jedna, často i dvě a jen vý-
jimečně žádná. Obrazový doprovod tudíž zcela zastínil už 
tak skrovné popisy Holmese v textu. Byl to až Strand, který 
proslavil Sherlockovy případy celosvětově,24 a  rozšířil tak 
i Pagetovu verzi slavného detektiva. 

Paget podobně jako jeho předchůdci nerespekto-
val Doyleovy literární popisy.25 Jeho Holmes je průměrně 
vysoký a ani trochu vyzáblý, bez jestřábích rysů či hranaté 
čelisti. Paget vytvořil typ, který není schématický, ale zá-
roveň zapamatovatelný. Nejvýraznějším rysem Pagetova 
Sherlocka je vysoké čelo, umocněné ještě ustupujícími vla-
sy, které úzký obličej prodlužují. V případě oblečení se Pa-
get vesměs drží Doyleova textu a Holmese kreslí v županu, 
běžném oblečení i v ulsteru.26 Zásadním vkladem Pageta je 
to, že do  Holmesova šatníku vnesl deerstalker.27 Tuto tva-
rově specifickou pokrývku hlavy používá jako model vždy, 
když se v  povídkách píše o  cestovní čepici. V  Pagetových 
ilustracích však ještě nemá povahu atributu.28 Holmes je 
v něm zobrazen pouze na venkově, takže Paget nezobrazuje 

1 – Sidney Paget, ilustrace k povídce Ohyzdný žebrák, 1891. Arthur 

C. Doyle, The Sherlock Holmes Illustrated Omnibus, London 1978, s. 80

2 – Sidney Paget, ilustrace k povídce Záhada Boscombského údolí, 

1891. Arthur C. Doyle, The Sherlock Holmes Illustrated Omnibus, 

London 1978, s. 43
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deerstalker o nic více než topper, soft felt hat a cylindr, které 
detektiv nosí v Londýně.29 Další z přínosů Pageta tkví v tom, 
že zachytil Holmese v jeho oblíbených a charakteristických 
polohách. Zvláště obraz Holmese sedícího zamyšleně v žu-
panu na polštářích na zemi a kouřícího dýmku našel později 
ohlas, například v divadle.

Po Pagetově smrti pracovalo pro Strand ještě několik 
ilustrátorů, a přestože lze pozorovat vývoj v případě stylu, 
rozměru i obsahu ilustrací, detektivova podoba se prakticky 
nezměnila. Z ikonografického hlediska je důležité, že zatím-
co Paget kreslil Holmese i s cigaretami, v dílech pozdějších 
ilustrátorů je detektiv zobrazen pouze s dýmkou, která tím-
to posiluje coby atribut. Na druhou stranu, ilustrace ve St-
randu ještě nevysvětlují popularitu, kterou ulster a deerstal-
ker později získaly, protože se zde objevují zřídka a jen tam, 
kde to dovoluje text. 

Posílení významu tohoto pláště a čepice na úroveň 
atributu můžeme přisuzovat Williamu Gilletteovi, herci 
a autorovi, jehož historicky první zdramatizování příběhů 
se Sherlockem mělo premiéru 6. listopadu 1899 v The Garrick 
Theater v New Yorku. Jeho melodrama Sherlock Holmes se 
v Americe dočkalo dvě stě třiceti repríz a hrálo se i v Anglii, 
Berlíně a Paříži, kde mělo dokonce přes tři sta repríz.30 Sám 
Gillette hrál roli Holmese až do roku 1932 a ztvárnil jej celkem 
tisíc tři sta krát, takže nelze podceňovat jeho vliv na formování 
Sherlockovy podoby.31 Gillette nosil na jevišti ulster a deerstalker 
a byl to zdá se on, kdo z nich učinil neodmyslitelnou součást 
Sherlockova kostýmu. Zpopularizoval také Holmesův župan, 
který se v jeho podání stal velmi zdobnou orientalizující ve-
černí róbou. Co se týče kuřiva, Gillett používal zahnutý typ 
dýmky (protože s rovnou se mu na jevišti špatně mluvilo),32 
ovšem jeho Holmes si zapaloval i cigarety.33 

Zajímavé jsou dobové propagační fotografie a  ilus-
trace, na kterých Gillette často využívá klasických holme-
sovských póz, jak je známe od Pageta, a vědomě je zde pra-
cováno s detektivovými atributy. Na jedné z nich například 
sedí Gillette se zkříženýma nohama na  zemi a  kolem něj 
jsou naaranžovány knihy a housle.34 Na těchto fotografiích 
pořízených k Gilletteově hře se vždy vyskytuje dýmka, což 
ji opět pevněji svazuje s  Holmesem. Atributy se objevu-
jí i ve scénických poznámkách k podobě Holmesova bytu, 
ve  kterém „knihy, housle, tabák, dýmky a  tak podobně jsou 
rozptýlené po místnosti v určitém nepořádku“ a „místnost spíše 
vyvolává dojem umělcova ateliéru“. Objevuje se zde i chemic-
ká aparatura: „ [… ] laboratoř a stůl s chemikáliemi a různý-
mi hejblaty“.35 V některých prvcích je Gillette věrnější textu 
povídek více než ilustrace Strandu – jeho Holmes například 
užívá narkotika.36 

Doyle byl z  provedení i  úspěchu Gilletteova melo-
dramatu velmi potěšen a roku 1910 napsal vlastní hru s ná-
zvem The Stonor Case na motivy své povídky Strakatý pás, 
která se těšila hojné návštěvnosti, ovšem na  Holmesovo 
zobrazení měla pravděpodobně minimální vliv. 

Česká zobrazení Sherlocka Holmese

Ilustrace

Již před prvním vydáními Doyleových detektivek v  Česku 
byly Sherlockovy vizuální atributy vesměs ustanoveny v ilu-
stracích Sidneyho Pageta a dramatizaci Williama Gillettea 
a  oba tyto zdroje sehrály významnou úlohu při vytváření 
raných českých zobrazení.

První český překlad příběhů se Sherlockem vyšel 
1. prosince roku 1902 v časopise Svět zvířat a byla to slavná 
novela Pes baskervillský.37 Samotný překlad redaktora Karla 
Ladislava Kukly je velmi kuriózní a  jedná se spíše o volný 
přepis. Holmes je zde například označen za náčelníka lon-
dýnské tajné policie. Někteří badatelé se domnívají, že by 
možným vysvětlením těchto změn mohla být snaha vyhnout 
se povinnosti platit autorská práva.38 Z ikonografického hle-
diska je podstatné, že román vycházel spolu s  některými 
Pagetovými originálními ilustracemi (trochu zmenšenými). 
Zatímco dojem, který o Holmesovi získávali čtenáři z tex-
tu, mohl být poněkud zmatený, obrazový doprovod jim 
jasně tlumočil Pagetovu vizi. Připomeňme, že Holmes na   
Pagetových ilustracích k  Psovi baskervillskému nenosí  

3 – Josef Friedrich, ilustrace k povídce Zvláštní příhoda ve ven-

kovském sídle, kolem 1907. Arthur Conan Doyle, Ztracená stopa. 

Dobrodružství detektiva Sherlocka Holmesa, Praha s. d., s. 293
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deerstalker, ale obyčejný klobouk a třikrát se objevuje v žu-
panu. 

Je jisté, že se už před osobitým Kuklovým překladem 
dostala do Česka původní anglická vydání a pravděpodobně 
i německá vydání v anglickém originále od lipského nakla-
datelství Bernharda Tauchnitze.39 Důležitá jsou zejména 
německojazyčná vydání stuttgartského nakladatelství Ro-
berta Lutze z  let 1902–1908, která ilustroval mnichovský 
Richard Gutschmidt (1861–1926). Jeho ilustrace se silně in-
spirují kompozicemi Pageta a v některých případech je vylo-
ženě kopírují,40 což je jev, který se vyskytne i v Česku. 

Od roku 1906 u nás začaly pravidelně vycházet pří-
běhy se Sherlockem u nakladatelství Josefa Rudolfa Vilím-
ka a jejich reedice pokračovaly až do roku 1935.41 Vilímek si 
obecně vysoce cenil schopnosti obrázků upoutat pozornost 
potenciálního čtenáře, a  proto místo dekorativních orna-
mentů dával na obálky ilustraci, která by vystihla ráz díla.42 

Pro svá vydání Sherlockových případů používal Vilí-
mek originální Pagetovy ilustrace nebo je pro něj překreslo-
val ilustrátor Josef Friedrich (1875–1929), [obr. 3] stejně jako 
to dělal Gutschmidt v nakladatelství Roberta Lutze. Fried-
rich nebyl na rozdíl od Gutschmidta v citování Pagetových 
předloh tak doslovný. Pokud využíval jeho kompozice, pra-
coval s nimi dosti volně, měnil mnoho detailů (pozice ru-
kou, natočení těla, tváře, oblečení), ale mnohdy i přemístil 
celé postavy či zobrazil scénu z jiného pohledu. Také dopl-
ňoval pozadí, kterému se Paget věnoval málokdy. Na zákla-
dě textu vytvářel i vlastní nové ilustrace.43 

Friedrichův Holmes vypadá podobně jako Pagetův 
a z atributů se na obrázcích objevují župan a ulster. Obsa-
hově nejzajímavější je jedna z  ilustrací k  povídce Zvláštní 
příhoda ve  venkovském sídle, na  které sedí detektivní duo 
v kupé vlaku.44 Sherlock je zde oblečen v dlouhém kostko-
vaném cestovním kabátě s  kapucí a  na  hlavě má zvláštní 
čepici připomínající svým tvarem jakýsi plážový klobouček. 
Pozoruhodné je, že tento Holmesův úbor není v textu po-
vídky vůbec zmíněn. Friedrichova kresba je zrcadlově ob-
rácenou kopií Pagetovy ilustrace z jiného příběhu, Záhada 
Boscombského údolí, [obr. 2] ale Friedrich špatně vystihl tvar 
deerstalkeru. Není jasné, proč si Friedrich vybral jako vzor 
ilustraci z úplně jiné povídky. Možná chtěl příběh oživit scé-
nou z vlaku, nebo již cítil, že tento typ oblečení (károvaný 
kabát a deerstalker) je pro Holmese čímsi typický.

Překvapivě, Friedrichovy nejlepší ilustrace se Sher-
lockem Holmesem nebyly vytvořeny k  Doyleovým povíd-
kám, ale pro parodii Arséne Lupin kontra Herlock Sholmes 
z pera Maurice Leblanca, která u Vilímka vyšla roku 1908. 
[obr. 4] 

V  Památníku národního písemnictví se nacházejí 
Friedrichovy návrhy tří ilustrací ukazující postaršího vy-
sokého Holmese s velmi ostrými rysy v kostkovaném ces-
tovním kabátě a  čepici stejného vzoru, která má přední 
kšilt a klapky na uši svázané nahoře k sobě podobně (ale ne 

zcela) jako deerstalker.45 Holmes zde kouří z  krátké rovné  
dýmky. 

Zásadní je skutečnost, že kromě dýmky není v Le-
blancově textu nic z  tohoto oblečení zmíněno. Naopak, 
Leblanc svého Holmese ozdobuje narezavělými licousy,46 
které na Friedrichových obrázcích nenajdeme. Skutečnost, 
že se Friedrich rozhodl Holmese takto zobrazit bez ohledu 
na text, ukazuje, že už před rokem 1908 byly károvaný vzor, 
čepice a dýmka vnímány jako Sherlockovy atributy. 

V samotném vydání z roku 1908 se ovšem tyto ná-
vrhy mezi ilustracemi neobjevují a vzhled Holmese je zde 
poněkud odlišný. V  obličeji je mladší, jeho plášť postrádá 
kostkovaný vzor a  čepice je bez klapek na  uši (občas nosí 
i buřinku). Pozoruhodná je ilustrace ke scéně, ve které Hol-
mes zkoumá podezřelý prsten.47 Friedrich jej zde nakreslil 
s  lupou, přestože ji text v tomto případě neuvádí, a posílil 
tak její pozici atributu. 

Pozornost si zaslouží i  obálky Vilímkových vydá-
ní, zvláště těch brožovaných, které většinou zdobí některá 
z Pagetových ilustrací převedená do barvy. Objevuje se zde 
také zvláštní motiv jakéhosi pátrajícího stylizovaného oka, 

4 – Josef Friedrich, návrh ilustrace ke knize Maurice Leblanca 

Arsène Lupin kontra Herlock Sholmes, kolem 1908. Praha, Památník 

národního písemnictví
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ze kterého vychází paprsek. Lze jej spatřit i v dosti dramatic-
kém pojetí s realisticky zachycenými rudými žilkami na Vi-
límkově plakátu z roku 1905 upozorňujícím na nové vydání 
Psa baskervillského.48 

V polovině dvacátých let začalo vydávat Holmesova 
dobrodružství nakladatelství Josefa Hokra, který taktéž po-
užíval ve svých vydáních Pagetovy originály, nebo je nechal 
překreslovat ilustrátorem Ottou Jelenem (1898–?). Jelenovy 
ilustrace nedosahují Friedrichových kvalit a jsou to vskutku 
pouhé zjednodušené kopie Pagetových kompozic. Přesto jsou 
některé z nich důležité pro poznání vývoje zobrazení Holmese 
v Česku, například ilustrace k povídce Záhada Boscombské-
ho údolí z Hokrova vydání Dobrodružství detektiva Sherlocka 
Holmesa z roku 1925,49 ve které Jelen nakreslil detektiva místo 
v deerstalkeru v legrační vysoké čepici s kšiltem. [obr. 5] Skuteč-
nost, že ani Friedrich ani Jelen, oba profesionální ilustrátoři, 
nedokázali z Pagetovy předlohy okopírovat deerstalker, doklá-
dá, jak moc byla tato pokrývka hlavy českému prostředí cizí. 

Větší invence se projevuje v  Hokrových obálkách. 
Obálka knihy Poslední dobrodružství Sherlocka Holmesa 
z roku 1926 od Karla Vítka (1877–1953) zachycuje jednu ze 
scén odehrávajících se v  povídkách, podobně jako to bylo 
zvykem u  Vilímka.50 [obr. 6] Na  obrázku přibíhá Holmes 
a Watson k ženě a snaží se jí zachránit před otrávením (ze-
lený dým ve tvaru pařátu linoucí se z lampy představuje je-
dovaté výpary). Vítek zde posunul Holmese do více „dyna-

mické“ roviny, protože v samotné povídce přichází Holmes 
do ženina domu až po její smrti. 51 Takovéto pojetí Sherloc-
ka jako akčního hrdiny nebylo ojedinělé a objevovalo se ze-
jména v českých dramatizacích.

Vítkův Holmes vypadá dost staře a je oblečen v kost-
kovaném saku a  čepici s  kšiltem, v  ústech má zahnutou 
dýmku. Typ, jehož počátky byly patrné už ve  Friedricho-
vých návrzích pro Arséne Lupin kontra Herlock Sholmes, [obr. 
4] je zde pevně ustanoven. Tato podoba „českého Holme-
se“, charakterizovaná kostkovaným vzorem, čepicí s kšiltem 
a dýmkou, definuje většinu zobrazení bakerstreetského de-
tektiva v Česku v první polovině 20. století.52 

Typ „českého Holmese“ se objevil i na obálce pastiše 
Sherlock Holmes junior od F. de Sinclaira vydaného 1920 v Plzni 
u nakladatelství Vendelína Steinhausera,53 v ilustracích Ond-
řeje Sekory (1899–1967) k vydání František Lelíček ve službách 
Sherlocka Holmesa z roku 1932 a záhy se stal univerzálním 
kostýmem obecné postavy detektiva.54 Například v komiksové 
reklamě na Vilímkův humoristický kalendář z roku 1935,55 
která byla parodií na populární „cliftonky“,56 se postava Leóna 
Cliftona objevuje v kostýmu „českého Holmese“. 

5 – Otto Jelen, ilustrace k povídce Záhada Boscombského údolí, 1925. 

Arthur C. Doyle, Dobrodružství Sherlocka Holmesa, Praha 1925, s. 129

6 – Karel Vítek, obálka ke knize Poslední dobrodružství Sherlocka 

Holmesa, 1926. Arthur Conan Doyle, Poslední dobrodružství Sherlocka 

Holmesa, Praha 1925
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Ve stylizované podobě se typ „českého Holmese“ ob-
jevuje i na obálce knížky Ve šlépějích Šerloka Holmesa napsa-
né a ilustrované Josefem Skružným (1871–1948), která vyšla 
ve Vilímkově nakladatelství v roce 1940.57 [obr. 7] Na obálce 
je parodováno i oko s paprskem, motiv, který Vilímek pou-
žíval na svých vydáních Doyleových detektivních příběhů. 

Přestože Sherlock v  kostkovaném oděvu s  kšiltov-
kou a dýmkou byl typický pro české meziválečné ilustrace, 
lze nalézt několik výjimek. Příkladem je obálka k vydání Stu-
die v krvavých barvách (jiný překlad titulu Studie v šarlatové) 
nakladatelství Ladislava Šotka z roku 1925,58 kterou vytvořil 
Václav Čutta (1878–1934). [obr. 8] Čutta se ani nenamáhal 
naznačit viktoriánskou dobu a  oblékl Holmese do  zcela 
soudobého oblečení. Vybral si scénu ohledávání těla, ale 
veškerá pozornost je soustředěna na  přemýšlejícího Hol-
mese, který svým vzhledem i  pózou připomíná detektivy 
z pozdějších film noir. Čuttovo pojetí zde odpovídá podobě, 
kterou Holmesovi vtiskly první české divadelní hry, v nichž 
je slavný detektiv vždy hrdinou ze současnosti (viz níže).

V českých meziválečných ilustracích je však takovéto 
anachronické pojetí Holmese ojedinělé. Blíží se mu pouze 
jedna z obálek časopisu Dobrodružství z celého světa z roku 
1931 (k případu Hrob v bažině), která zobrazuje bakerstreet-
ského detektiva v  kabátu a  klobouku moderního střihu.59 
Aktualizace oděvu zde však odpovídá tomu, že se všechna 
Sherlockova dobrodružství vyšlá v tomto časopise odehrá-
vají v současnosti. 

Divadlo

Sherlock Holmes se dostal velmi brzo i  na  česká jeviš-
tě, kde na  sebe vzal podobu razantně odlišnou. Již z  roku 
1907 máme dochován první překlad hry Sherlock Holmes: 
Detektivní komedie ve  4 jednáních, kterou původně napsal 
Ferdinand Bonn (1861–1933) pro své berlínské divadlo v roce 
1906.60 Hned v úvodním dialogu jsou zmíněny všechny Hol-
mesovy typické činnosti: chemické pokusy, hraní na housle, 
nepořádnost, náruživé kouření, atd. Holmes se v  této hře 

7 – Josef Skružný, obálka ke knize Ve šlépějích Šerloka Holmesa, 

kolem 1940. Josef Skružný, Ve šlépějích Šerloka Holmesa, Praha s. d.

8 – Václav Čutta, obálka ke knize Studie v krvavých barvách, 1925. 

Arthur Conan Doyle, Studie v krvavých barvách, Praha 1925
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neobléká nijak zvláštně, jedinými výraznějšími oděvy jsou 
jeho župan a frak s divadelním pláštěm, který má na sobě 
v závěrečné scéně (právě přišel z divadla). 

O deerstalkeru nebo kostkovaném kabátu zde není ani 
zmínka. To by mohlo být zapříčiněno tím, že se podle scénáře 
děj odehrává „v Londýně za našich dnů“,61 takže pro použití 
viktoriánského oblečení nebyl žádný důvod. Neobjevuje se 
zde ani dýmka, Holmes kouří výhradně cigarety. I když je hra 
komedie, má v sobě notnou dávku akce a uplatňuje detekti-
vovy zvláštní talenty. Holmes používá k odvedení pozornosti 
efekt plamenů vytvořený pomocí lahvičky tekutého vzduchu 
a zločince dopadne „svíraje v každé ruce po revolveru“.62 

Z téhož roku pochází i další překlad Bonnovy hry Pes 
Baskervillský, která je podobně dobrodružná. Holmes opět 
kouří výhradně cigarety a dokonce je pomocí nich otráven.63 
Přestože si Bonnovy hry dost vypůjčují z Gillettea, Holme-
sovy vizuální atributy v  nich nejsou příliš zdůrazňovány. 
Nenajdeme zde ani ulster, ani deerstalker, a  dokonce ani 
dýmku, pouze župan a housle. Jedná se zde patrně o pro-
jev dobové obliby akčních detektivek (jako byly zmíněné 
„cliftonky“), které prezentovaly detektiva coby současné-
ho hrdinu. Popularita takovýchto detektivních her byla už 
před první světovou válkou značná a  Sherlock nebyl jedi-
ným, kdo pátral na českých jevištích.64 Podobně jako příbě-
hy v časopise Dobrodružství z celého světa, Bonnovy hry spíše 
jen využívaly postavu Holmese jako „reklamní tahák“, což 
ovlivnilo její vizuální ztvárnění.

V podobném duchu byla napsána i  jediná původní 
předválečná česká hra s názvem Maska Červené smrti: detek-
tivní komedie ve čtyřech jednáních. Jejím autorem byl český 
herec a scénárista Ruda Mařík (1878–1933) a poprvé se hrála 
v Novém lidovém divadle v Praze Libni 6. února 1907.65 Ma-
říkův vydaný scénář je zajímavý velmi podrobnými scénic-
kými poznámkami a popisy. Holmes v jeho podání je „velký, 
hubený muž, značné inteligence, ostrého pohledu při pátrání, 
měkkého a dobráckého výrazu v přátelských hovorech. Oblečen 
s vybranou elegancí, chodí pružně, nenuceně, mluví bez afekta-
ce. Obličej pečlivě holený, poněkud zaostřený nos, tmavé, husté 
obočí – jest zjevem celkem velice sympatickým“.66 Watson vy-
padá jako „přímý muž, veselý, bezstarostný, silně intelektuelně 
vyvinut, jenž svým instinktem doplňuje Holmesa. Kaštanový 
vlas a pěstěný knír“.67

Jeho popis bakerstreetského bytu je také dost obšír-
ný: „Vlevo v předu okno, u něj pult s notami a housle, dále psa-
cí stůl, vzadu sekretář s knihami a velikými lexikony, středem 
hlavní vchod, vpravo vzadu krb, u  něj pohovka, stůl a  židle. 
U krbu na věšáku visí plášť a klobouk Watsonův. Tu a tam růz-
né fyzikální pomůcky“.68 Mařík na rozdíl od Bonna začlenil 
destilační aparaturu („fyzikální pomůcky“) do vybavení Hol-
mesova příbytku a poskytl tak českým divákům první a té-
měř jedinou možnost tento atribut spatřit. S Bonnem má 
ale společné to, že jeho Holmes rád používá převleky, kouří 
zásadně cigarety a nenosí deerstalker. 

O  tom, kde všude a  jak často se tyto hry hrály, se 
příliš informací nedochovalo, v  případě pražských insce-
nací nám mohou pomoci útržkovité komentáře v dobovém 
tisku. Z Divadelního listu Máje víme, že Nové lidové divadlo 
v Praze Libni mělo ve svém repertoáru všechny tři výše zmí-
něné hry,69 a že se Bonnův Sherlock Holmes hrál i  v Piště-
kově divadle.70 Tyto detektivky provozovalo také několik 
divadelních podniků i mimo Prahu.71 

Obrazový materiál k  českým inscenacím první po-
loviny 20. století máme dochován pouze v jednom případě. 
V depozitáři Divadelního oddělení Národního Muzea v Pra-
ze je uložen karton s fotografiemi, na kterých je, jak uvádí 
přidružený popisek, „Ferdinand Kaňkovský, režisér Divadel 
sdružených měst východočeských (řed. Fr. Lacina), v některých 
svých úlohách“. Dvě z  těchto fotografií jej ukazují v  titulní 
roli ze hry Sherlock Holmes.72 [obr. 9]

Tělnatý Kaňkovský nebyl zrovna nejvhodnějším 
hercem pro vysokého a  hubeného Holmese a  jeho vzhled 
dokazuje, že slavného detektiva mohl tehdy v Česku ztvár-
nit prakticky kdokoli. Na první fotografii sedí se zkřížený-
ma nohama na polštáři na zemi a drží pro Holmese velmi 
netradiční typ dýmky – „krakonošku“ s porcelánovou hla-
vicí. Kaňkovský je oblečen v kabátku se šňůrovým vázáním 
na  olivky, který se v  jeho době běžně nosil jako domácí 
oděv.73 Kaňkovský prezentuje svého Holmese na  této fo-
tografii s  vědomým využitím atributů a  v  charakteristické 
pozici (viz výše), kterou používal i Gillette na svých propa-
gačních fotografiích – Holmes přemítající v  noci nad pří-
padem. Zvláštností je dýmka, protože v  Bonnově Sherloc-
ku Holmesovi ani v žádné jiné jeho či Maříkově hře se tato 
proprieta neobjevuje. Kaňkovského poněkud neanglický 
„krakonošský“ typ zároveň ukazuje, že i v tomto případě se 
objevovalo v našem prostředí určité nepochopení, podobně 
jako u deerstalkeru. Na druhé fotografii je Kaňkovský namas-
kován jako stařec. Má šedivé vlasy, licousy i obočí. Je oble-
čen ve tmavém ulsteru a v ruce drží klobouk. Podle popisku 
se jedná o stejnou roli a hru, fotografie tak pravděpodobně 
zachycuje Kaňkovského Holmese v jednom z detektivových 
pověstných a na divadle často využívaných převleků.

Už ve dvacátých letech se objevuje Sherlock Holmes 
i  v  divadelních představeních pro děti, konkrétně v  lout-
kovém divadle. Zpodobnění Holmese v  těchto loutkových 
představeních jsou nesmírně cenná, protože ukazují, které 
atributy Sherlocka byly považovány za  natolik charakteri-
stické, že je mohlo rozpoznat dítě a to i při zjednodušující 
stylizaci. Zatímco předešlé hry odívání Holmese moderni-
zovaly, loutková představení zobrazují slavného detektiva 
ve shodě s dobovými ilustracemi a soustřeďují se na podob-
né motivy – kostkovaný vzor a čepice s kšiltem. 

Roku 1926 vyšel scénář pohádky Kašpárek jako Sher-
lock Holmes a Šmidra, jeho pomocník od Antonína Santnera 
(1889–1948). Kašpárek se dozví o  tom, že se za  něj někdo 
vydává na královském hradě a proto se tam vydá převlečen 
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9 – Fotografický ateliér Antonína Wildta v Českých Budějovicích, Ferdinand Kaňkovský v kostýmu Sherlocka Holmese, kolem 1910. Praha, 

Historické muzeum Národního muzea, Divadelní oddělení, sign. 26F325
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za Holmese. Když tedy přijde se svým pomocníkem Šmidrou 
na hrad, jsou „[…] oba v přestrojení. Kašpárek má kostkované 
šaty a anglickou helmici. Šmidra je oblečen též v nějaké kostko-
vané šaty, na hlavě tvrdý černý klobouk“.74 Kostkované šaty zde 
odpovídají tendenci, která v téže době převažuje na knižních 
obálkách. Poněkud zvláštně může působit anglická helmice, ale 
jedná se patrně pouze o další z nevydařených pokusů převést 
do českého prostředí cizorodý deerstalker.75 

Loutkových her vážících se k  postavě Holmese se 
objevilo ještě několik,76 z nichž ta nejdůležitější pro pozná-
ní vývoje detektivova kostýmu nesla název Ukradený vepřík 
aneb Kašpárek detektivem a vyšla v roce 1948. I když se v ní 
o Sherlockovi přímo nepíše, Kašpárek se zde opět převléká 
za detektiva a aby jej nikdo nepoznal, obleče si plášť a čap-
ku.77 V soupisu rekvizit je plášť specifikován jako „haveloko-
vý, přijde přes ramena a paže a má vysoký límec“.78 Sherloc-
kovy atributy se zde tak stávají poznávacími znaky obecné 
postavy detektiva, podobně jako tomu bylo už v  případě 
Vilímkovy reklamy s Leónem Cliftonem (viz výše).

Film

První český snímek se Sherlockem Holmesem byl nato-
čen už roku 1923. Němá groteska režiséra Karla Antona se 
jmenovala Únos bankéře Fuxe a roli Sherlocka Holmese II. 
ztvárnil Eman Fiala. [obr. 10] V  této veselohře plné osob-
ních záměn a dlouhých honiček vystupuje Holmes jako na-
prostý hlupák79 a charakteru této parodické role odpovídá 
i  jeho extrémně nadsazený kostým. Všechny části oděvu 
jsou provedeny ze stejné látky s  velkým károvaným vzo-
rem. Oblek je pro hubeného Fialu příliš velký, čepice na-
prosto předimenzovaná a její kšilt přehnaně dlouhý stejně 
jako dýmka. Jedná se zde vlastně o  parodii „českého Hol-
mese“, což dokládá, jak moc již byl tento typ zakořeněn 
v české představivosti. 

V roce 1932 přišel do kin druhý český film se slavným 
detektivem, známý Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa re-
žiséra Karla Lamače. Jako předloha posloužila stejnojmen-
ná krátká novela Huga Vavrise [Hugo Vavrečka] (1880–1952) 
z roku 1908, která si sama zaslouží pozornost. Předně ve Va-
vrisově textu není Holmes skoro vůbec popsán. Dozvídáme 
se o něm pouze to, že je vychrtlý, má ostře rýsovanou tvář 
a kouří doutník.80 O jeho oblečení nic nevíme, protože ne-
ustále používá převleky. Jediná zvláštnost, které si Lelíček 
při jejich prvním setkání povšimne, je Holmesův „proni-
kavý pohled“, který mu připomene „to oko – obálky detek-
tivních románů“.81 Když dále Lelíček poslouchá Holmesovu 
nabídku, začne se s ním točit svět a hlavou mu běží divoké 
představy: „Teď se panu Lelíčkovi zjevil automobil v nejprudší 
jízdě. Na něm seděl pes (baskervillský) a na silnici se kutálelo 
oko z  obálky detektivních románů. Automobil očividně chtěl 
oko dohoniti.“82 Vavris v této pasáži s největší pravděpodob-
ností naráží na ono oko s paprskem z Vilímkových obálek 

a plakátů. Podobně jako v případě Sherlockova přehnaného 
kostýmu ve  filmu Únos bankéře Fuxe, i  z  tohoto Vavrisova 
parodizování se lze domnívat, že Vilímkův motiv „pátrají-
cího oka“ byl dobově v Česku spojován s Holmesem a před-
stavoval jeho (dočasný) atribut.83 

Co se týče podoby Holmese v samotném Lamačově 
filmu, nejdůležitějšími jsou úvodní scény z bytu v Baker Stre-
et.84 Jednotlivé záběry postupně ukazují většinu Holmesových 
atributů a velmi věrně napodobují prostředí bytu z Doyleových 
povídek. U krbu stojí vysoký ušák a malý stoleček, o který jsou 
opřeny housle, všude se válí spousta novin a papírů, na psa-
cím stole se nachází destilační aparatura. Objevuje se zde 
také výrazný záběr na lupu. Holmes má v této scéně oblečen 
župan s proužkovaným vzorem a na rozdíl od Vavrisova textu 
kouří z rovné krátké dýmky (stejně jako po celý film). Je třeba 
ocenit, jak detailně a zároveň koncizně dokázali Lamač a jeho 
spolupracovníci vykreslit prostředí Holmese. Přestože jsou 
v této úvodní scéně některé atributy zdůrazněny s nadsáz-
kou (např. lupa), jedná se o dodnes nejlepší české zachycení 
atmosféry pověstného Sherlockova obydlí. 

V  následujících scénách odehrávajících se v  Praze 
se tvůrci uchýlili k  typu „českého Holmese“, který částeč-
ně zmodernizovali. Sherlock nosí tvídovou čepici a  kabát 
se zdviženým límcem. Károvaný vzor byl vynechán, možná 
proto, že v této době už posouval Holmese do trochu archa-
ické a komické roviny, což nebylo žádoucí (stoický Sherlock 
Martina Friče ve  filmu slouží jako kontrast ke  ztřeštěnos-
tem Lelíčka Vlasty Buriana). 

V českých kinech se během první poloviny 20. století 
promítalo i několik zahraničních filmů se Sherlockem, které 
dozajista také formovaly jeho podobu u nás. Jedním z nich 
byl například německý film Sherlock Holmes (Der Mann, der 
Sherlock Holmes war, 1937).85

Postavy Hanse Alberse a Heinze Ruhmanna se zde 
pouze vydávají za  Holmese a  Watsona a  proto jsou jejich 
kostýmy nadsazené, ovšem ne tak moc jako v případě Únosu 
bankéře Fuxe. Postava Alberse si oblékla to, co považovala 
za typicky sherlockovské: velký dvouřadový károvaný kabát 
s páskem, placatou pánskou kšiltovku, šál a mohutnou rov-
nou dýmku. Tento německý snímek tak českým divákům 
prezentoval podobu Holmese, kterou již dobře znali. 

Pro poznání dobových názorů na  ztvárnění slav-
ného detektiva je velmi podnětná recenze, kterou o  této 
komedii napsal O. Gluckselig: „Postava geniálního Sher-
locka Holmesa ještě stále láká libretisty filmových detektivek. 
Je bohužel bezbranná proti malému pochopení, kterého se jí 
u filmů dostává. Je otázkou skoro již metafysickou, proč film, 
který má tak velký odběr a zpracuje snad vše, co kdy kde bylo 
napsáno, vytěží u dobrých detektivních románů a povídek Co-
nana Doylea pro svoji potřebu pouze to, že si vypůjčí jen jméno 
jeho hrdiny pro banální námět. Jistě by se dalo z Doyleových 
kriminálních povídek použít pro film více než jména Sherloc-
ka Holmesa. Zatím se však bohužel objevují na plátně postavy 
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ve  více než tuctu dalších snímků, které silně ovlivnily ce-
losvětovou představu o  bakerstreetském detektivovi. Atri-
buty, kterými je ve  filmu obklopen, ukazují, kam během 
čtyřiceti let dospěl vývoj v zámoří. Holmes hraje na housle 
a  kouří pouze z  dýmky zahnutého typu (kterou používal 
Gillette) a ve svém čistě uklizeném bytě chodí v županu. Co 
je ovšem nejdůležitější, ve scénách z močálu má na sobě ul-
ster a deerstalker a je to poprvé (nejen ve filmu), kdy mohli 
čeští diváci spatřit Sherlocka takto oděného. 

Závěr

Nelze tvrdit, že by vystavení české představivosti „kom-
pletnímu“ sherlockovskému kostýmu v  americkém Psovi 
Baskervillském nějak nevratně změnilo tuzemské zobrazo-
vání slavného detektiva, ale vzhledem k době svého uvedení 
je tento snímek skutečně jakýmsi pomyslným mezníkem. 
Uzavírá první polovinu 20. století, která byla v  oblasti vi-
zuálních podob Sherlocka Holmese charakteristická hle-
dáním, přebíráním a  nepochopeními a  předznamenává 
následující půlstoletí, které pouze variuje již známé typy 
a s ničím novým v podstatě nepřichází.89 

Jednotlivá zobrazení, zvláště ilustrace, se po  druhé 
světové válce přestávají snažit o realistické podání, jsou více 
nadsazená a značně stylizovaná. Holmes již není uvěřitelným 
detektivem, jehož důvtip vede k dopadení zločinců a stává 
se čím dál tím více starým roztržitým pánem v  legračním 
oděvu. Nejvýraznějším příkladem této tendence je komiksový 
seriál Sherlock Holmes vycházející v časopise Čtyřlístek v letech 
1984 až 1990, v němž Holmes kromě ulsteru a deerstalkeru 
nosí dokonce pumpky. Komičnost takovéhoto kostýmu ještě 
umocňuje skutečnost, že se některé z příběhů neodehrávají 
ve viktoriánské Anglii, ale v současnosti. 

Zatímco se tedy od poloviny století zobrazuje Sher-
lock tak, jak jej známe dnes, jeho podoby v české předváleč-
né a meziválečné vizuální kultuře byly dost odlišné a mno-
hovrstevnaté. Deerstalker, čepice dlouhodobě považovaná 
za  synonymní s  postavou slavného detektiva, se setkala 
v Česku s nepochopením, ilustrátoři ji neuměli okopírovat 
a nahrazovali ji familiárnějšími typy pokrývek hlav. Po po-
čátečním přebírání ze zahraničních předloh se ustanovil typ 
jakéhosi „počeštěného“ Holmese (definovaný především 
obyčejnou pánskou čepicí s kšiltem), který se rozšířil v do-
bové představivosti a objevoval se jak na obálkách Doyleo-
vých povídek, tak i jako obrazový doprovod pastišů a v ne-
poslední řadě pronikl do filmu. 

Na druhou stranu se u nás vyskytly i méně známé 
a v anglických ilustracích opomíjené motivy. Například desti-
lační aparatura se v Česku stala oblíbeným ozvláštněním Sher-
lockova bytu ve filmech i divadelních inscenacích a Holmesova 
typická póza představující noční přemítání nad případem 
byla vědomě používána na propagačních fotografiích. České 
prostředí vytvořilo i zcela nový symbol pátrajícího oka, které 

s kostkovanou čepicí, lulkou a zvětšovacím sklem, o nichž nám 
až titulek poví, resp. spíše vysvětlí, že pán, pobíhající po pokoji 
jako splašený a dělající energické posunky, má být Mr. Sherlock 
Holmes z Bakerstreetu.“86 

Gluckselig zde kritizuje nejen banalitu příběhů do-
bových filmových adaptací Doyleových detektivek (připo-
meňme, že groteska Únos bankéře Fuxe i  komedie Lelíček 
ve  službách Sherlocka Holmesa měly k napínavému pátrání 
daleko), ale i  stereotypnost Sherlockova kostýmu. I  když 
nám tedy knižní ilustrace, loutkové hry a  filmy ukazují, 
že se česká podoba Holmese v  meziválečné době ustálila 
na poměrně konstantním schématu, neznamená to, že toto 
ztvárnění bylo všeobecně přijímáno. 

Další německé filmy s  Holmesem, které přišly 
do českých kin, ať už to byla Dáma v šedém (Die Graue Dame, 
1937) nebo Lamačův Pes baskervillský (Der Hund von Basker-
ville, 1937),87 zobrazovaly Holmese vesměs podobně. Pouze 
v Lamačově snímku se objevuje inovace v podobě Sherloc-
kova koženého kabátu. 

Meziválečnou éru symbolicky uzavírá americký Pes 
Baskervillský (The Hound of the Baskervilles, 1939), který 
k nám přišel v roce 1940.88 Holmese v něm hrál slavný Basil 
Rathbone, jenž se během čtyřicátých let objevil v této roli 

10 – Eman Fiala v kostýmu Sherlocka Holmese II. ve filmu Únos 

bankéře Fuxe, 1923. Soukromá sbírka
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se díky Vilímkově reklamní strategii a následným parodiím 
stalo Holmesovým dočasným atributem.

Zároveň se postava Sherlocka Holmese neubránila 
vlivu dobově populárních žánrů. Obliba akčních detekti-
vek, v nichž hlavní hrdinové řeší případ spíše svou fyzickou 
zdatností nežli precizním uvažováním, zasáhla i Sherlocka, 

a to především na divadle, kde byl prezentován v soudobém 
oděvu a jako náruživý kuřák cigaret. Upřednostňování dým-
ky, které započalo už v  ilustracích v anglickém The Strand 
Magazine, se však nakonec projevilo i v meziválečném Čes-
ku a po polovině 20. století se lulka stala atributem, který 
u nás Holmes třímá v každé ilustraci a komiksovém okénku. 

Původ snímků – Photographic credits: 1–3, 5–8: Tomáš Kolich; 4: František Géla; 9: Národní muzeum, Divadelní oddělení – Kryštof Vanča;  

10: Antonín Růžička

Poznámky

1  Mám zde na mysli filmy Guye Ritchieho Sherlock Holmes (2009) a Sherlock 
Holmes: Hra Stínů (2011), seriál Sherlock televizní stanice BBC či seriál  
Elementary americké stanice CBS.
2  Proto je například Holmes ztvárňován na nejrůznějších reklamních či 
propagačních materiálech mnohdy pouze jako silueta, neboť při pohledu 
z profilu jsou deerstalker a dýmka nejlépe patrné; srov. Vincent Starrett, 
The private life of Sherlock Holmes, Chicago 1960, s. 123.
3  Například stylizovaná hlava v buřince na obrazu Detektiv (1915–1916) Jo-
sefa Čapka nevykazuje se Sherlockem žádnou podobnost. Totéž platí i pro 
o něco mladší grafiku Podoba z biografu (1918), která z kompozice tohoto 
obrazu vychází. Do Čapkovy malířské tvorby tedy postava Sherlocka ne-
proniká, a to i přes to, že se částečně objevuje v jeho ilustracích. Na jedné 
z ilustrací vytvořených k Velké kočičí pohádce z knihy Karla Čapka Devatero 
pohádek se objevuje postava skotského detektiva Mister Nevrley. Ze všech 
sedmi detektivů na této ilustraci je Nevrley jediným z „ostrovů“ a také jedi-
ným, který je oblečen do kárového vzoru. Propojení kára s anglicky mluvícím 
detektivem by zde mohlo být inspirováno zobrazeními Holmese.
4  Pro více informací o zobrazování Sherlocka Holmese v Česku ve druhé 
polovině 20. století odkazuji čtenáře na mou nepublikovanou bakalářskou 
práci Tomáš Kolich, The face is afoot. Zobrazení Sherlocka Holmese v Českých 
zemích (bakalářská práce), Ústav pro dějiny umění FF UK, Praha 2009, která 
obsahuje i seznam všech českých zobrazení Holmese (od prvních překladů až 
do současnosti) a je dostupná on-line na adrese: https://is.cuni.cz/webapps/
zzp/detail/109719/.
5  Arthur Conan Doyle, Studie v šarlatové, in: idem, Příběhy Sherlocka Holme-
se, Praha 1971, s. 17.
6  Vysvětlení této skutečnosti se pokusil podat Josef Škvorecký, který vidí před-
obraz Sherlocka v postavě seržanta Cuffa z románů Williama Wilkieho Collinse. 
Ve své studii Nápady čtenáře detektivek Škvorecký poznamenává, že Holmesův 
vzhled je „v hrubých rysech jen o málo víc než plagiát“. Cuff je stejně jako Holmes 
také „velmi hubený, úplná kost a kůže“, oči má „šedivé jako ocel“ a „tvář ostře 
řezanou“. Viz Josef Škvorecký, Nápady čtenáře detektivek, London 1988, s. 43.
7  Například v Podpisu čtyř přemýšlí Holmes „s výrazem mimořádného sou-
středění v ostře řezané tváři, připomínající jestřába“, při pátrání jeho oči připo-
mínají „svou zapadlostí oči nějakého ptáka“ a během říční honičky mu oheň 
z kotlů ozařuje „dychtivý obličej s orlími rysy“. Ve Spolku ryšavců je pro změnu 
zachycena jeho oblíbená poloha v křesle, když si přitáhl kolena k „jestřábímu 
nosu a tak tam seděl s očima zavřenýma a s černou hliněnou lulkou, která mu 
trčela z obličeje jak zobák nějakého podivného ptáka“. Viz Arthur Conan Doyle, 
Podpis Čtyř, in: Doyle (pozn. 5), s. 110, 135, 170. – Idem, Spolek Ryšavců, in: 
ibidem, s. 231.
8  „Obličej měl skloněn k zemi, ramena ohnutá, rty stisknuté a na dlouhém 
šlachovitém krku mu vyvstávaly žíly jako řemínky od biče. Nozdry jako by se mu 
rozšiřovaly v čistě živočišné touze po lovu […]“. Arthur Conan Doyle, Záhada 
Boscombského údolí, in: Doyle (pozn. 5), s. 268.
9  Viz Doyle (pozn. 5), s. 9.
10  Pro poznání Holmesova šatníku v Doyleových textech zde vycházím 
z publikace The Baker Street File, kterou vytvořila produkce britského seriálu 
The adventures of Sherlock Holmes. Autoři seriálu pečlivě prošli celý Kánon 
a vypsali veškeré věty týkající se Holmesova odívání a dalších zvyků (kouření, 
narkotika, jídlo atd.). Tato kniha tak poskytuje okamžitý přehled a obsahuje 

i detaily, které byly v českých překladech pozměněny, či vynechány. Michael 
Cox, The Baker Street File. A guide to the appearance and habits of Sherlock 
Holmes and Dr. Watson specially prepared for the Granada Television series The 
adventures of Sherlock Holmes, s. l. 1997, s. 20–21.
11  Ibidem.
12  V Kánonu se objevují ear-flapped travelling cap (povídka Stříbrný lysáček), 
tedy cestovní čepice s klapkami na uši, close fitting cloth cap (povídka Záha-
da Boscombského údolí) nebo jednoduše cloth cap (povídka Pes baskervillský). 
Ibidem.
13  Citaci zde překládám z anglického originálu, jak je uveden v The Baker 
Street File (pochází z novely Pes Baskervillský): „In his tweed suit and cloth cap 
he looked like any other tourist upon the moor.“ Ibidem.
14  Ibidem.
15  S Holmesovým oblečením ještě souvisí převleky, které využíval k získání 
potřebných informací. Z hlediska pozdějších zobrazení však nejsou příliš 
důležité a ve filmových či divadelních adaptacích většinou slouží pouze 
k detektivovu efektnímu nástupu na scénu a pobavení diváků.
16  Viz Cox (pozn. 10), s. 5.
17  V poslední z nich, Zmizelý hráč ragby, se dokonce píše o jeho vyléčení; viz 
ibidem, s. 25.
18  Ibidem, s. 23–24.
19  Ibidem, s. 23.
20  V průběhu let přispěla k ukotvení dýmky jako charakteristického znaku 
jistě i její archaičnost, která podporovala dojem viktoriánského detektiva 
více, než cigarety a doutníky.
21  Holmes podle něj měl mít úzký obličej s ostrými rysy, velký nos zahnutý 
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S U M M A R Y

‘So much is observation. The rest is 
deduction.’ 
Images of Sherlock Holmes in Czech 
Illustrations, Dramas, and Film

To m á š  K o l i c h

Sherlock Holmes is one of the most immediately identifiable 

fictional characters in the world. He is usually depicted as a thin 

older man smoking a pipe and wearing a deerstalker hat and an 

ulster coat. This long established image did not however come from 

the original books by Arthur Conan Doyle (1859–1930), but rather 

evolved gradually. Although there are some objects that appear in 

Doyle’s stories that can be considered attributes of Sherlock Holmes 

(the robe, the violin, the lab equipment), the detective dressed as 

gentlemen in his day typically dressed, and he smoked cigarettes as 

well as a pipe. The gradual transformation of Holmes’ appearance 

began with illustrations published in The Strand Magazine. Illustrator 

Sidney Edward Paget (1860–1908) played an instrumental role in 

defining Sherlock’s appearance and was the one who introduced the 

distinctly shaped deerstalker hat into the detective’s world. This was 

later made famous by actor William Gillette in his stage versions of 

the adventures of Sherlock Holmes. Doyle’s detective stories were 

first published in the Czech lands by the publishing house of Josef 

Rudolf Vilímek in an edition that used Paget’s illustrations or copies 

of them redrawn by illustrator Josef Friedrich (1875–1929). Friedrich 

was unable to reproduce the shape of the deerstalker hat, so he 

replaced it with a different type of hat. A similar shift occurred in the 

work of Otto Jelen (1898–?), who copied Paget’s illustrations for the 

publishing house of Josef Hokr. After initially borrowing from the 

image of Holmes that existed abroad, Czech illustrators created a 

specific version of Holmes that had three defining attributes: clothing 

in a chequered pattern, a pipe, and a peaked cap. This version of 

Sherlock appeared on the covers of the Czech editions of Doyle’s 

stories (the cover of the Czech edition of The Final Problem, published 

in 1926, was by Karel Vítek /1877–1953/), and in illustrations that 

accompanied pastiche works (the illustrations to Arsène Lupin kontra 

Herlock Sholmes /Arsène Lupin versus Herlock Sholmes/ from 1908 

by Josef Friedrich, and the illustrations to František Lelíček ve službách 

Sherlocka Holmesa /František Lelíček in the Service of Sherlock 

Holmes/ from 1932 by Ondřej Sekora /1899–1967/, and others), and 

it even made it into film (Únos bankéře Fuxe /The Kidnapping of 

Banker Fux/ from 1923, and Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa 

from 1932). This costume quickly became the standard symbol in the 

Czech lands for a detective. The Czech version of Holmes however 

also demonstrated a feel for some of the character’s less familiar 

attributes (e.g. his laboratory equipment frequently appeared in stage 

productions) and introduced new ones of its own. The investigative 

eye became a Czech symbol of Sherlock Holmes thanks to Vilímek’s 

posters and book covers and it was even the target of parody. There 

was also no way to prevent popular action detectives from influencing 

what the character of Sherlock was like, which is why early Czech 

stage productions of Doyle’s work portrayed the famous detective as 

a contemporary hero in modern attire, without the deerstalker hat 

and without the pipe. In the second half of the 20th century, however, 

these innovative types of portraits disappeared. 

Figures: 1 – Sidney Paget, illustration in ‘The Man with the Twisted Lip’, 1891. Arthur C. Doyle, The Sherlock Holmes Illustrated Omnibus, London 
1978, p. 80; 2 – Sidney Paget, illustration in ‘The Boscombe Valley Mystery’, 1891. Arthur C. Doyle, The Sherlock Holmes Illustrated Omnibus, 
London 1978, p. 43; 3 – Josef Friedrich, illustration in the Czech edition of ‘The Adventure of the Copper Beeches’, circa 1907. Arthur Conan 
Doyle, Ztracená stopa. Dobrodružství detektiva Sherlocka Holmesa, Prague p. d., p. 293; 4 – Josef Friedrich, sketch for an illustration in the Czech 
edition of Maurice Leblanc’s “Arsène Lupin kontra Herlock Sholmes” (Arsène Lupin versus Herlock Sholmes), circa 1908. Prague, Památník 
národního písemnictví (Museum of Czech Literature); 5 – Otto Jelen, illustration in the Czech edition of ‘The Boscombe Valley Mystery’, 1925. 
Arthur C. Doyle, Dobrodružství Sherlocka Holmesa (The Adventures of Sherlock Holmes), Prague 1925, p. 129; 6 – Karel Vítek, the cover of the 
Czech edition of “His Last Bow”, 1926. Arthur Conan Doyle, Poslední dobrodružství Sherlocka Holmesa (The Last Problem), Prague 1925; 7 – Josef 
Skružný, the cover of “Ve šlépějích Šerloka Holmesa” (In the Footsteps of Sherlock Holmes), circa 1940. Josef Skružný, Ve šlépějích Šerloka Hol-
mesa, Prague s. d.; 8 – Václav Čutta, the cover of the Czech edition of “A Study in Scarlet”, 1925. Arthur Conan Doyle, Studie v krvavých barvách, 
Prague 1925; 9 – The photography studio of Antonín Wildt in České Budějovice, Ferdinand Kaňkovský dressed up as Sherlock Holmes, circa 
1910. Prague, Historické muzeum Národního muzea (Museum of History – National Museum, Department of Theatre), sign. 26F325; 10 – Eman 
Fiala in the costume of Sherlock Holmes II in the film “Únos bankéře Fuxe” (The Kidnapping of Banker Fux), 1923. Private collection. 


