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Anotace
V této bakalářské práci se zabývám reflexí pozdně viktoriánského a eduardovského
Londýna ve vybraných příbězích z kánonu Sherlocka Holmese. Pro ilustraci a možnost
srovnání literární fikce se skutečnou tváří města, jsem vybrala 14 povídek a dva
romány, které byly vydány mezi lety 1887 a 1924. Pomocí jednotlivých úryvků se
snažím barvitě ilustrovat Holmesův Londýn na pozadí historického obrazu velkoměsta,
na které nahlížím jako na pokrokovou metropoli i místo sužované chudobou a
obtížnými životními podmínkami. Pro ucelení celkového obrazu hlavní část práce
uvádím stručným shrnutím života sira Arthura Conana Doylea a nastíněním politické
situace ostrovního státu i jeho rozsáhlého impéria.
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Abstract
In this bachelor's thesis I am dealing with the reflection of late Victorian and Edwardian
London in selected stories from the Sherlock Holmes canon. In order to illustrate and
compare the literary fiction with the real face of the city I have selected 14 short stories
and 2 novels published between 1887 and 1924. Using individual excerpts, I am trying
to colourfully illustrate Holmes' London in the background of the historical image of the
city which I view as a progressive metropolis, but also a place beset by poverty and
difficult living conditions. In order to create a comprehensive image, the main body of
my thesis is preceded by a brief summary of the life of Sir Arthur Conan Doyle and an
outline of the political situation of the island state and its sprawling empire.
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1. Úvod
Cílem této bakalářské práce je analýza reflexe projekce skutečného historického
města ve fiktivních příbězích sira Arthura Conana Doylea o slavném románovém
detektivovi Sherlocku Holmesovi a zhodnocení míry autorovy licence v jeho
vyobrazení. Londýn z přelomu 19. a 20. století je s postavou Sherlocka Holmese
neodmyslitelně spjat, a proto jsem se ve své práci zaměřila právě na něj. Pro
dostatečnou ilustraci jsem ze souboru „holmesiany“ vybrala šestnáct povídek a dva
romány, odehrávající se výhradně nebo alespoň převážně v prostředí britského hlavního
města. Konkrétně jde o tato díla – „Studie v šarlatové“ (1887), „Podpis čtyř“ (1890),
Skandál v Čechách“ (1891), „Spolek ryšavců“ (1891), „Případ identity“ (1891),
„Ohyzdný žebrák“ (1891), „Modrá karbunkule“ (1892), „Urozený ženich“ (1892),
„Domácí pacient“ (1893), „Řecký tlumočník“ (1893), „Prázdný dům“ (1903), „Šest
Napoleonů“ (1904), „Bruce-Partingtonovy dokumenty“ (1908), „Nezvěstná šlechtična“
(1911), „Tři Garridebové“ (1924) a „Vznešený klient“ (1924).
Sir Arthur Conan Doyle je odbornými autoritami i čtenáři oprávněně považován za
jednoho z nejvýznamnějších autorů v rámci detektivního žánru, neboť vytvořil typ
postavy, k níž se čtenáři i spisovatelé detektivek často vracejí. Sherlock Holmes je
mnohými z nich považován za jakousi „předlohu“ dalšího „velkého detektiva“ – pro o
několik let mladšího Hercula Poirota Agathy Christieové, nebo dokonce s jistou (spíše
větší než menší, ale přesto) nadsázkou, hrdinu britské tajné služby, agenta 007 Jamese
Bonda Iana Fleminga. Schéma, které pro své detektivní příběhy sir Arthur Conan Doyle
vymyslel, je mnohdy námětem i pro detektivní/kriminální či obecně dobrodružné a
napínavé (thrillery) příběhy ze současnosti. V době boomu televizních seriálů mohu
zmínit třeba amerického Dr. House nebo „holmesovský“ remake televizní stanice BBC.
Bakalářská práce je dělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole jsem se snažila
stručně nastínit život sira Arthura Conana Doylea, včetně krátké zmínky o historii zrodu
hlavních postav jeho detektivních příběhů. V historickém kontextu jsem se pokusila
shrnout i Doyleovu účast v búrské válce, která přímo souvisí i s ostrovní politikou
prvních let 20. století. Druhou kapitolu jsem pak věnovala analýze postavení Londýna
v kontextu britské imperiální správy a světové politiky. Vzhledem k rozsahovým
možnostem bakalářské práce a s ohledem na hlavní téma je i tato část práce logicky
obsahově omezená.
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Za hlavní část celého textu považuji třetí kapitolu, která je podstatně obsáhlejší a
členěná do více podkapitol. V této části se zabývám v anotaci deklarovanou reflexí
pozdně viktoriánského a eduardovského Londýna ve vybraném literárním díle. Kapitola
je rozdělena tematicky a jsou v ní zdůrazněny zejména charakteristické znaky doby.
Pokusila jsem se autorem naznačené situace a popisy míst logicky zasadit do dobových
souvislostí a přiblížit tak čtenáři autentický Londýn dané doby, který spisovatel
v detektivních příbězích projektuje.
Samotnou reflexi Londýna v jednotlivých podkapitolách již zmíněné třetí kapitoly,
jsem rozdělila tematicky. Mou snahou bylo vybrat zejména oblasti pro dané historické
období charakteristické. A to jak v měřítku globálním, tak z hlediska specifického
vývoje Londýna coby centra největší imperiální mocnosti všech dob a stárnoucí matky
průmyslové revoluce. Podkapitoly na sebe plynule navazují a v některých případech se i
přirozeně prolínají, přesto jsou ale pojaty jako tematické okruhy, které by měly být do
jisté míry schopny obstát i samostatně.
Pro vytvoření podkapitol byl zásadní výskyt jednotlivých fenoménů doby přímo
v povídkách a románech sira Arthura Conana Doylea. Vybírala jsem záměrně úryvky,
jejichž obsah bylo možné konfrontovat s informacemi získanými četbou odborných
textů a na základě tohoto kritického srovnání pak zhodnotit pravdivost jejich výpovědi
na dané téma. V podkapitole s názvem „City jako obchodní centrum“ se věnuji
Londýnu s luxusními obchodními domy na straně jedné, a mnohdy až žalostně
vyhlížejícími tržišti na straně druhé. Další kapitola je zaměřena na dobové novum
hoteliérství v podobě, jak jej známe dnes a s ním logicky související restauratérství a
rostoucí oblibu veřejného stravování. Třetí podkapitola se zabývá tradicí klubů, a to ve
dvou liniích – klubů gentlemanů i méně exkluzivních hospodských spolků. V další
podkapitole se krátce věnuji tématu divadel a music hallů. Toto téma předchází části
zabývající se londýnskou chudobou a z ní plynoucí kriminalitou. V souvislosti s věkem
železnic jsem nemohla opomenout ani místní dopravu, která prožívala období zásadních
změn a hrála i významnou roli v oblasti sociální a demografické. V předposlední
podkapitole jsem se věnovala světu tisku, který přirozeně spojuje sira Arthura Conana
Doylea, Sherlocka Holmese i město Londýn. Závěr kapitoly jsem pak věnovala
fiktivnímu vztahu literárního detektiva s dodnes fungující institucí Scotland Yardu.
Odborná literatura, kterou jsem se při psaní této práce zabývala, se týká zejména
obecných dějin města i celého Spojeného království Velké Británie a Irska. Pro kapitolu
stručně pojednávající o životě sira Arthura Conana Doylea jsem čerpala ze dvou
8

existujících biografií z pera Martina Bootha a Andrewa Lycetta. Kniha „Conan Doyle,
The Man Who Created a Sherlock Holmes“ od druhého jmenovaného autora, je napsána
přehledněji a názvy kapitol jsou pro četbu za účelem zjištění konkrétních údajů zvoleny
lépe. Text je navíc doplněn poměrně bohatou obrazovou přílohou i Doyleovým
rodokmenem. Přínosná pro mě ale byla i biografie od Martina Bootha s názvem „The
Doctor and the Detective, a Biography of Sir Arthur Conan Doyle“, zajímavě v ní je
rozveden vývoj jmen jednotlivých protagonistů „holmesiany“ i názvů jednotlivých
příběhů, včetně kontextu životních událostí autora, které je mohly jistým způsobem
ovlivnit.
Při práci na druhé kapitole jsem sáhla k obecnější historii státu a přehledové
literatuře, čerpala jsem například z knihy „Ostrovy: Dějiny“ nebo „Dějiny Británie“,
z ediční řady Nakladatelství lidové noviny. Dále jsem použila literaturu zabývající se
historií britského impéria, z nichž za jednu z nejpřínosnějších považuji „Britské
impérium: Cesta k modernímu světu“ od mého oblíbeného autora Nialla Fergusona. Při
psaní druhé kapitoly jsem mnohokrát nahlédla také do Oxfordského průvodce britskou
politikou 20. století, který mi pomohl rozvést, do té doby převážně místopisný, popis
londýnského Whitehallu. V rámci třetí kapitoly jsem logicky pracovala s vybraným
Doyleovým dílem a informace z biografií města (jako třeba „Historie Londýna“
Stephena Inwooda nebo „Londýn: biografie“ Petera Ackroyda) jsem se pokusila rozšířit
i prostřednictvím úžeji zaměřené literatury, například knihou „Clubs and club life in
London“ od Johna Timbse.
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2. Sir Arthur Conan Doyle a jeho Holmes
2.1. Malý spisovatel a velký vypravěč
Příjmení Doyle bylo v Irsku devatenáctého století velmi běžné. Jeho původ je
přisuzován buď staroirskému slovu „dougal“, označení pro tajemného cizince jímž byly
pojmenováváni potomci Vikingů, nebo vesnici Pont-d’Ouilly.1 Tak daleko, aby bylo
možné vystopovat pravý původ příjmení těchto Doylových, záznamy nesahají. Jisté ale
je, že šlo o irské katolíky.
Ačkoli Arthur Conan, slávou pramenící ze spisovatelské činnosti své předky
dokonale zastínil, nelze nepřipomenout, že ani dílo jeho dědečka, byť navenek přísně
obestřeno anonymitou, nebylo neznámé. John Doyle byl totiž známým karikaturistou a
podle všeho dokonce jedním z otců moderní politické karikatury. Pravidelnou sérii
politických skečů začal pod iniciály HB vydávat v roce 1827.2 Pohyboval se ve vysoké
společnosti, kde mohl odpozorovat potřebné detaily pro své parodické kresby. Přátelil
se s takovými osobnostmi, jako byl významný politik Benjamin Disraeli, básník Walter
Scott nebo spisovatel Charles Dickens.3
Otec Arthura Conana Doylea, Charles, byl nejmladším ze čtyř bratrů (a celkem
sedmi sourozenců4), kteří všichni úspěšně těžili z talentu, jehož se jim do vínku dostalo
od umělce Johna Doylea. Přestože i malý Charles zdědil jisté nadání, nikdy se mu
nepodařilo vystoupit ze stínu ostatních rodinných příslušníků.5 A právě to byla možná
jedna z příčin, kvůli které se dal na pití a vytvořil tak propastný rozdíl mezi životní
úrovní v níž sám vyrůstal a tou, kterou byl schopen poskytnout svým dětem.6
Arthur Ignatius Conan, jak rodiče pojmenovali svého prvního syna, z celkem sedmi
dětí7, se narodil 22. května 1859 v domě na Picardy Place ve skotském Leithu.8

1

The Poor Relations. BOOTH, Martin. The doctor and the detective: a biography of Sir Arthur Conan
Doyle [online]. New York: Thomas Dunne Books, 2000 [cit. 2017-06-12]. ISBN 03-122-4251-4.
2
Two Irish families. LYCETT, Andrew. Conan Doyle [online]. London: The Orion Publishing
Group, 2011 [cit. 2017-04-04]. ISBN 978-1-7802-2262-2.
3
The Poor Relations. BOOTH, Martin. The doctor and the detective: a biography of Sir Arthur Conan
Doyle [online]. New York: Thomas Dunne Books, 2000 [cit. 2017-06-12]. ISBN 03-122-4251-4.
4
Two Irish families. LYCETT, Andrew. Conan Doyle [online]. London: The Orion Publishing
Group, 2011 [cit. 2017-04-04]. ISBN 978-1-7802-2262-2.
5
The Poor Relations. BOOTH, Martin. The doctor and the detective: a biography of Sir Arthur Conan
Doyle [online]. New York: Thomas Dunne Books, 2000 [cit. 2017-06-12]. ISBN 03-122-4251-4.
6
Early years in Edinburgh 1859-1868. LYCETT, Andrew. Conan Doyle [online]. London: The Orion
Publishing Group, 2011 [cit. 2017-04-04]. ISBN 978-1-7802-2262-2.
7
The Poor Relations. BOOTH, Martin. The doctor and the detective: a biography of Sir Arthur Conan
Doyle [online]. New York: Thomas Dunne Books, 2000 [cit. 2017-06-12]. ISBN 03-122-4251-4.
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Budování vztahu s otcem pro malého Arthura nebylo jednoduché. O co vzdálenější si
ale byl s ním, o to blíž měl k matce Mary. To ona naučila svého syna číst a milovat
knihy s příběhy, které v nich nacházel nebo které mu sama vyprávěla.
Prvním dílem budoucího věhlasného spisovatele detektivních povídek byl příběh o
muži a tygrovi, který napsal ve svých šesti letech9 a když mu bylo osm, rozhodla se ho
matka uchránit od otcova negativního vlivu tím, že jej poslala studovat na jezuitskou
internátní Stonyhurst College nedaleko Whalley v Lancashire10 (jedním z nových žáků
se stal toho času také jakýsi Patrick Sherlock11).
Přestože domů příliš nejezdil, s matkou si často a pravidelně psal. Kromě dopisů psal
i poezii a nevzdal se ani svých vlastních příběhů, jichž se stal věhlasným vypravěčem
zejména mezi spolužáky.12
O vánočních prázdninách v roce 1874, navštívil svého strýce Richarda a tetu Annette
v Londýně. V hlavním městě byl vůbec poprvé a prvně viděl dokonce i některé své
příbuzné.13 Strýc měl ateliér na adrese Finborough Road číslo 7 ve West Brompton a
patnáctiletý Atrhur byl městem doslova uchvácen.
Po ukončení studia na Stonyhurst, se v roce 1875 přesunul na jeden akademický rok
do rakouského Feldkirchu nedaleko švýcarských hranic. Vedle pilného studia se
samozřejmě věnoval také literatuře. Objevil například krásu Schillerova a Goethova díla
v originále, ale poznal zde také svůj největší vzor – amerického prozaika, Edgara Allana
Poea.14
Po krátkém studijním pobytu v Rakousku již Arthura čekalo studium medicíny ve
skotském Edinburghu. Na nápad stát se lékařem ho přivedla patrně jeho matka a
v přípravě na přijímací pohovor mu pomohly i dopisy a učebnice, které mu do
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Two Irish families. LYCETT, Andrew. Conan Doyle [online]. London: The Orion Publishing
Group, 2011 [cit. 2017-04-04]. ISBN 978-1-7802-2262-2.
9
The Poor Relations. BOOTH, Martin. The doctor and the detective: a biography of Sir Arthur Conan
Doyle [online]. New York: Thomas Dunne Books, 2000 [cit. 2017-06-12]. ISBN 03-122-4251-4.
10
Stonyhurst, Feldkirch and Edgar Allan Poe. BOOTH, Martin. The doctor and the detective: a
biography of Sir Arthur Conan Doyle [online]. New York: Thomas Dunne Books, 2000 [cit. 2017-06-12].
ISBN 03-122-4251-4.
11
Stonyhurst and Feldkichr 1868-1876. LYCETT, Andrew. Conan Doyle [online]. London: The
Orion Publishing Group, 2011 [cit. 2017-04-04]. ISBN 978-1-7802-2262-2.
12
Stonyhurst, Feldkirch and Edgar Allan Poe. BOOTH, Martin. The doctor and the detective: a
biography of Sir Arthur Conan Doyle [online]. New York: Thomas Dunne Books, 2000 [cit. 2017-06-12].
ISBN 03-122-4251-4.
13
Stonyhurst and Feldkichr 1868-1876. LYCETT, Andrew. Conan Doyle [online]. London: The
Orion Publishing Group, 2011 [cit. 2017-04-04]. ISBN 978-1-7802-2262-2.
14
Stonyhurst, Feldkirch and Edgar Allan Poe. BOOTH, Martin. The doctor and the detective: a
biography of Sir Arthur Conan Doyle [online]. New York: Thomas Dunne Books, 2000 [cit. 2017-06-12].
ISBN 03-122-4251-4.

11

Feldkirchu zasílal Dr. Bryan Weller, mladý muž, který právě medicínu dokončoval a
s Doyleovými se seznámil, když léčil jejich dceru ze spalniček.15
V průběhu studia medicíny získával Arthur Conan Doyle praxi třeba jako
ošetřovatel, později jako zástupce lékaře a v roce 1880 dokonce strávil šest měsíců
cestováním na Arktidu coby lodní lékař.16 Lékařský titul za jméno si mohl nechat
připsat v roce 1884, kdy na Edinburské univerzitě obhájil svou vědeckou práci na téma
syfilitické myelopatie, neboli vysychání míchy.17
V roce 1879, kdy pracoval jako asistent doktora Reginalda Ratcliffa Hoara, začal
mladý budoucí lékař experimentovat s drogami. K těmto experimentům ho přivedly
bolesti hlavy, které jej sužovaly, a které léčil tinkturou z jasmínovce, jehož aktivní
složkou je jedovatý alkaloid.18 Sám na sobě například také sledoval účinky inhalace
amyl nitrátu.19

2.2 Sherrinford Hope a Ormond Sacker
V roce 1885 se Arthur Conan Doyle seznámil se svou budoucí ženou, když
konzultoval s přítelem Dr. Pikem zdravotní stav jednoho z jeho pacientů, Jacka
Hawkinse, který umíral na tehdy nevyléčitelný zánět mozkových blan. Přestože se
setkali za tak neveselých okolností, ještě téhož roku (6. srpna) si Arthur vzal Jackovu
sestru Louise.
S milující ženou po boku se mladý lékař rozhodl znovu naplno pustit do psaní. Jako
jednu z možných cest shledal pro svou literární tvorbu stále oblíbenější detektivní
žánr.20 Byl totiž zklamán soudobou produkcí detektivek a rozhodl se, že vytvoří
chytrého hrdinu, který k řešení případů využije svých vědeckých znalostí a pachatele
dopadne na základě vlastních zásluh a nikoli díky hlouposti kriminálníka. Nyní už
stačilo jen vytvořit správný příběh a postavy. Sherlock Holmes dostal původně jméno

15

Stonyhurst and Feldkichr 1868-1876. LYCETT, Andrew. Conan Doyle [online]. London: The
Orion Publishing Group, 2011 [cit. 2017-04-04]. ISBN 978-1-7802-2262-2.
16
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Sherrinford a se svým vrchním vypravěčem Ormondem Sackerem měli obývat byt
221B na Upper Baker Street. Doyle si uvědomoval, že originální jméno je pro hrdinu
Holmesova typu velmi důležité. Sherrinford Holmes tak byl ještě před finálním
Sherlockem krátce přejmenován na Sherringtona Hopea. 21
Zatímco detektivovy rysy byly jasné od začátku, u jeho přítele nebylo zcela zřejmé,
zda se bude jednat o lékaře, jednoznačně však měl mít zkušenosti s válkou. Původní
Súdán byl však později zaměněn za Afghánistán.22 I Watsonovo jméno prošlo několika
proměnami. Z Ormonda Sackera se stal Dr. James Watson a až poté Dr. John H.
Watson, jak jej známe dnes.
Předlohou pro detektiva Holmese byl Doyleovi mimo jiné jeho oblíbený August
Dupin. Postava otce detektivky, Edgara Allan Poea. Doyle se ostatně touto evidentní
inspirací vůbec netajil.23 Vždyť sám na Dupina ve Studii v šarlatové přivedl řeč.
Když to takhle vysvětlíte, je to prosté,“ usmál jsem se. „Připomínáte mi Dupina z povídek Edgara
Allana Poea. Neměl jsem tušení, že takoví lidé existují jinde, než v detektivkách.24

Na Studii v šarlatové, která měla původně nést název „Zamotané klubko“ (A Tangled
Skein), začal Doyle pracovat v březnu roku 1886 a v dubnu již novelu dokončoval.
Poprvé tiskem vyšla v rámci Beetonské vánoční ročenky v listopadu 1887.25
Reakce veřejnosti na Holmesovy příběhy byla velice pozitivní a nečekaná. Každé
vydání Strand Magazine, kde se povídky pravidelně objevovaly, bylo horlivě
očekáváno a v den, kdy se periodikum dostávalo do oběhu se v trafikách tvořily
fronty.26
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2.3. Voják, politik a rytíř
Búrská válka otřásla celým impériem, ale výrazně se dotkla i života tou dobou již
etablovaného spisovatele, Arthura Conana Doylea.
Búrové, nebo také Afrikánci, obývali problematickou část Jižní Afriky, která byla
dlouhou dobu považována ze místo ekonomicky zcela nezajímavé. Zásadním důvodem,
proč Británie stála o nadvládu nad tímto územím, byl strategicky důležitý mys Dobré
naděje, který poskytoval záložní cestu do Indie v případě, že by nebylo možné využít
služeb Suezského průplavu.27
Búrové byli na rozdíl od černých afrických domorodců ozbrojeni a své zbraně
dovedli dobře ovládat, a tak se ukázali být pro Brity větším problémem, než se mohlo
zprvu zdát. Byli totiž odhodláni bojovat za svou autonomii. Tu se jim nakonec podařilo
na Britech vydobýt v první búrské válce, kdy získaly Transvaal a Svobodný Oranžský
stát samostatnost, pod britským dohledem.
Důležitost búrských území pro Brity ale překotně rostla od té doby, kdy byly
v Transvaalu objeveny obrovská naleziště zlata a diamantů.28 „Ve Finančních pojmech
se tak jižní Afrika stal doslova hlavním britským imperiálním klenotem.“ 29
Přestože druhá búrská válka měla být podle všech předpokladů krátká a úspěšná,
protáhla se nečekaně na několik let, a své vítězství musela Británie krvavě zaplatit.
Mezi napadením Kapské kolonie, které válku rozpoutalo a mírem v roce 1902, uplynuly
tři roky.30 Dva z nich navíc probíhaly formou gerilové války, kterou doprovázelo
vypalování Búrských farem a zavírání žen a dětí do koncentračních táborů, kde
panovaly velice nepříznivé životní podmínky.31
Doyleova účast v búrské válce byla podmíněna patriotismem a pocitem povinnosti
chránit svou zemi, byť jistou dobu zastával pacifistické přesvědčení. A přestože dokázal
porozumět rozhořčení Búrů, stál na straně krále a vnímal je jako nepřátele. Ani mezi
válečnými nepřáteli však autor detektivek nepřicházel o svůj vrozený smysl pro „fair
play“ a pro spravedlnost. Muž v nouzi pro něj zůstával mužem v nouzi, bez ohledu na
to, zda šlo o Brita nebo Búra.
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Jako čtyřicátník měl Doyle zřejmě poslední příležitost bojovat za vlast, a tak raději
(aby zvýšil své šance) v rekrutačním centru v Hounslow neřekl úplnou pravdu o svých
dosavadních mizivých vojenských zkušenostech.
V Bloemfontainské nemocnici, v bídném prostředí plném zbědovaných lidí, Doyle tři
měsíce pečoval o nemocné a umírající. Kromě pěti set vojáků zemřelo i několik lidí
z místního personálu, další zaměstnanci byli infikováni a několik jich zkolabovalo.
Dobrodružství se tak změnilo v noční můru. Doyle dostal možnost vidět tu nejhorší tvář
války, ve které zbytečně umírali stateční muži.
Po válečné zkušenosti byl Conan Doyle shledán vhodným adeptem pro politickou
dráhu. O té se v souvislosti se slavným autorem ostatně hovořilo již před válkou a nyní
by byly jeho šance uspět ve všeobecných volbách, kterým se ve spojitosti s ní začalo
přezdívat „khaki volby“, zřejmě nemalé. Podpory se u něj dokonce dožadovaly hned
obě hlavní politické strany Spojeného království – konzervativci i liberálové. A válečný
hrdina Doyle se skutečně rozhodl aktivně zapojit.
Volby přinesly hned několik zásadních otázek. Byly jimi irská samospráva a
budoucnost impéria a volného obchodu. „Doyle byl proti samosprávě i volnému
obchodu, ale věřil v impérium.“ Přestože ve volbách stál na straně liberálních unionistů,
přál si, aby u moci zůstali konzervativci, k nimž se tato skupina liberálů přikláněla.
Spisovatel ale volby nakonec prohrál a na jeho neúspěchu se zřejmě podepsaly lživé
letáky, které těsně před volbami zaplnily ulice a připravili jej o potřebné hlasy.
Po volebním nezdaru se Doyle pustil znovu do psaní. Svazek přibližně pěti set stran
pod názvem The Great Boer War obsahoval hlavně kritiku zastaralosti britské armády.
Otevřeně upozorňoval třeba na nepřipravenost vojáků nebo absenci vhodného
maskování. Jen v prvních osmi týdnech se prodalo na třicet tisíc výtisků a výdělek
z prodeje putoval na vojenskou charitu.
V lednu 1902 pak napsal ještě jednu knihu o africké válce, tentokrát pojmenovanou
The War in South Africa: Its Causes and Conduct. Sám autor v Timesech požádal o
finanční příspěvek na její překlad. Více než polovinu vybraných prostředků poskytl sám
panovník Edward VII. a text tak mohl být přeložen například do němčiny,
francouzštiny, holandštiny, maďarštiny, italštiny, ruštiny a několika dalších jazyků.
Doyle v knize otevřeně kritizoval koncentrační tábory, ale zároveň jejich využití
považoval v dané situaci jako lepší variantu než nechat búrské rodiny hladovět. Při
obraně imperiálních postupů se odvolal na bezútěšné podmínky britských zajatců a před
čtenáři se snažil ospravedlnit i použitou taktiku spálené země.
15

Král Edward VII. se rozhodl udělit Doylovi rytířský řád a ten jej se mírným
zdráháním

nakonec

přijal.

Oficiálně

byl

do

šlechtického

stavu

povýšen

v Buckinghamském paláci 24. října 1902. 32
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3. „Hlavní město“
3.1. Finanční centrum
Londýn nebyl jen hlavním městem Velké Británie a jejího ohromujícího impéria,
manufakturním centrem, největším přístavem v Evropě33, nebo jedním ze světových
center lodní dopravy, kde se daly koupit levné lodní lístky do mnoha destinací34. Byl
také hlavním finančním centrem a hrál roli světového bankéře35. Úlohu finančního
centra přebral po Amsterodamu36 a svůj potenciál v tomto směru maximálně využil.
V průběhu devatenáctého století se postavil do centra „mezinárodní výměny jak
v ohledu finančním a organizačním, tak podle fyzické výměny zboží.“37
Centrem bankovnictví a srdcem londýnské obchodní komunity (je tomu tak ostatně
dodnes), se stala londýnská City, spravovaná starobylou městskou radou.38 Obytné
domy zde nahradily kanceláře, do kterých denně přijížděly stovky úředníků za prací.
Komercializace britské ekonomiky, vytvářela doslova armádu „bílých límečků“, tedy
„pracovníků, kteří měli zajišťovat maloobchodní prodej, bankovnictví, úřednictví,
reklamu a obchodní sektor.39 Na jedné čtvereční míli „se vytvořila taková koncentrace
osobního bohatství, jaká neměla na celém světě obdobu.“40 Od ortodoxně postupujících
finančních ústavů ve městě ale bylo obtížné získat levné půjčky.41
Zdá se být až paradoxní, že klíčovou komoditou, která Londýnu té doby přinesla
největší zisky a jedinečné postavení v mezinárodním měřítku, nebyly ani nejmodernější
průmyslové výrobky, ani luxusní orientální zboží z Indie nebo jiných dominií, ale
peníze.
Hlavní město britského impéria se za vlády královny Viktorie stalo „největším
peněžním trhem světa, nejvýznamnějším mezinárodním centrem bankovnictví,
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obchodních úvěrů, zahraničních půjček, zbožních transakcí, obchodování s akciemi a
pojišťovnictví.“42
Nad všemi institucemi tohoto typu, které se v tehdejším City daly nalézt, se tyčila
impozantní Anglická banka, centrální bankovní instituce Spojeného království. Přestože
šlo o soukromou společnost, přijala na konci devatenáctého století roli „manažera“
britského peněžního systému. Vyvíjela se jako instituce, „která poskytne peníze, když
selžou všechny možnosti“.43 Její budova stojí na rozsáhlé ploše mezi ulicemi
Threadneedle Street, Batholomew Lane, Lothbury a Princess Street. Založena byla již
v roce 1694, tedy ještě před vznikem Království velké Británie, na základě úvěru ve
výši 1,2 mlionu liber.44 Měla přesně definovanou ústavní roli a jako jediná na světě
produkovala papírovou měnu s pevně stanovenou a zaručenou hodnotou ve zlatě45.
Výdej nových bankovek tak byl logicky omezen nutností jejich krytí i novými zásobami
zlata.46 Díky tomu se libra stala „univerzálně přijímanou měnou, stejně bezpečnou jako
tento drahý kov“.47 Británie tak stanovovala takzvaný zlatý standard pro mezinárodní
měnový systém a určovala hodnotu papírové měny zemí, které na ní byly ekonomicky
závislé. Centrální banka musela tyto bankovky na požádání směňovat za zlato.48 Bank
of England, s rezervami přímo v Londýně, dohlížela na veškeré kapitálové výpůjčky a
kontrolovala všechny směnné kurzy. Pevná cena 3,89 libry za unci se udržela až do
roku 1914.49 Stabilita směnných kurzů v průběhu 19. století byla dána zejména tím, že
společnou světovou měnou nebyla libra nebo dolar, ale zlato.50
Do Londýna začaly mířit evropské obchodní a bankovní rodiny a šedesátá léta se
nesla ve znamení přílivu amerických bankéřů. Své kanceláře v City otvíraly americké i
německé finanční instituce. Nejvýznamnějším, nově příchozím finančníkem byl
bezesporu Nathan Rothschild, v jehož bance se svého času koncentroval největší
finanční kapitál na světě. V roce 1885 byl tento schopný finančník dokonce povýšen na
peera a stal se tak prvním Židem, který vstoupil do Sněmovny lordů. 51 S kapitálem
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neuvěřitelných 41 milionů liber byla Rothschildova banka největší finanční institucí na
světě.52
Londýnské peníze putovaly nejen do všech koutů impéria, ale také za jeho hranice.
Na místní bankéře se mnohdy s žádostmi o půjčky obracely i evropské vlády.53 Zdejší
burza se v druhé polovině devatenáctého století, a na počátku století dvacátého,
proměnila z převážně domácího trhu v mezinárodní burzu světa.54
Významnými účastníky londýnského peněžního trhu se staly velké pojišťovny, které
patřily k nejbohatším institucím v City.55 Nabízely hlavně životní pojistky a pojištění
proti požáru.

3.2. Srdce impéria
V období,

o kterém

pojednává

tato práce, ovládalo

Spojené

království,

bezprecedentně rozsáhlou říši. „Britské impérium nyní zabíralo kolem pětadvaceti
procent povrchu zemské souše.“56 Jeho součástí bylo mnoho dominií, kam „bílý“ muž
přinášel evangelium, vědění i autoritářství. Posláním Británie, jak se mnozí její občané
domnívali, bylo šířit civilizaci a bránit tamní domorodce.57 Všechny britské aktivity
vycházely z Londýna, pevného středu státní správy.58
Přestože královna Viktorie, shlížela na své poddané z trůnu Spojeného království
více než 63 let a v roce 1876 se dokonce stala indickou císařovnou, nikdy nespatřila
skutečný indický orient, egyptské pyramidy nebo saharský písek. Dávala zkrátka
přednost tomu, aby se Indie a další dominia přiblížila jí.59 Návštěvy svých území
odmítala tak zásadně, že nejdelší cestou, kterou vykonala, byla návštěva Irska v roce
1900.60 To ale bylo v měřítku její rozsáhlé říše doslova co by kamenem dohodil. Zdá se
tak mírně paradoxní, že se každoročně v den jejích narozenin, 24. května, slavil „den
impéria“.61 Jejími oblíbenými místy, kde trávila na sklonku života nejvíce času, byly
Balmoral na Skotské vysočině a zámek Osborne na ostrově Wight62, který si nechala

FERGUSON, Niall.: Britské impérium. Praha: Prostor, 2007, str. 302.
INWOOD, Stephen.: Historie Londýna. Brno: BB Art, 2003, str. 438.
54
INWOOD, Stephen.: Historie Londýna. Brno: BB Art, 2003, str. 440.
55
INWOOD, Stephen.: Historie Londýna. Brno: BB Art, 2003, str. 450.
56
FERGUSON, Niall.: Britské impérium. Praha: Prostor, 2007, str. 265.
57
FERGUSON, Niall.: Britské impérium. Praha: Prostor, 2007, str. 194.
58
DAVIES, Norman.: Ostrovy. Praha: BB Art, 2003, str. 567.
59
FERGUSON, Niall.: Britské impérium. Praha: Prostor, 2007, str. 228.
60
JUDD, Denis.: Impérium. Praha: BB Art, 1999, str.156.
61
FERGUSON, Niall.: Britské impérium. Praha: Prostor, 2007, str. 272.
62
Portrait of an era: an illustrated history of Britain, 1900-1945. London: Reader's Digest, 2011, str.
52
53

14.

19

přestavět ve velkém stylu se svým manželem, princem Albertem. Na Osbornu byla
bezprostředně chráněna blízkou námořní základnou a pro kontakt s dominii zde byla
vybudována i telegrafní úřadovna.
Byl to právě telegraf a síla páry, kterým se v průběhu devatenáctého století podařilo
překonat vzdálenost a těsněji spojit části tak rozsáhlého území.63 „V roce 1880 leželo na
dně světových oceánů skoro 100 tisíc mil kabelů, které spojovaly Británii s Indií,
Kanadou, Afrikou a Austrálií.“64
Ve dnech 19.-24. června roku 1897 se Londýn rozzářil slavnostní atmosférou oslav
šedesátého výročí vlády královny Viktorie. Přízvisko diamantové, získalo výročí i
s ohledem na nedávné objevení nerostného bohatství v jižní Africe, které přiblížilo
nošení diamantových klenotů miliónům britských žen.65 Bylo ale také jednou z příčin
búrské války, ve které začaly jen o dva roky později vyhasínat životy mnoha vojáků ze
všech koutů říše.
Velké oslavy zahrnovaly ceremonie, průvody, pochody, projevy i recepce a plesy.
V celém impériu byly odhalovány sochy panovnice66 a slavit mohli dokonce i chudí,
kterým se zdarma rozdávaly potraviny.67 Ulice se na několik dní proměnily v přeplněná
hlediště. Například proluka, ve které v následujících letech vyrostl hotel Carlton, byla
využita jako velké stanoviště pro pozorování procesí.68
Necelé čtyři roky po velkých oslavách diamantového jubilea, když královna v lednu
1901 zemřela, se země doslova zahalila do smutku. Okenice v ulicích Londýna, jimiž
procházel smuteční průvod s rakví, byly zavřené a tíseň z pocitu ztráty někoho blízkého
dolehla snad na všechny Brity.69
Na královský trůn měl nyní nastoupit královnin druhorozený potomek a nejstarší syn,
princ Albert.70 Usedl na trůn jako Edward VII. a za svou londýnskou rezidenci si zvolil
Marlborough House na rohu Pall Mall.71
Na rozdíl od své matky se nový král zahraničním cestám rozhodně nebránil. Osborne
House postoupil námořnictvu a velmi pravidelně cestoval.72 Ještě coby princ podnikl
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dlouhé cesty mimo Evropu, při kterých navštívil Kanadu a Indii. 73 Do Londýna se
vracel při příležitosti zahájení parlamentního roku, při zahájení sezóny, v září mezi
návštěvou Mariánských lázní a dostihů v Doncasteru a na konci roku.74
Dalších radostných oslav se Londýn dočkal s koncem búrské války. V ulicích
anglické metropole se 31. května 1902, kam jen oko dohlédlo, tísnily davy lidí,
radujících se nad těžce vykoupeným vítězstvím Británie.75

3.3. Kancelář demokracie
Výrazné změny, které hýbaly světem, se v průběhu viktoriánské éry nejméně dotkly
aristokracie, která stále třímala v rukou „otěže kočáru britského impéria“. Velela
armádě, vládla hrabstvím, držela důležité státnické posty, zásobovala poslanci obě
komory Westminsteru76 a samozřejmě se také účastnila londýnské společenské
sezóny,77 která probíhala od konce dubna do pozdního července.78 I složité obřady a
ceremoniály a detailní kodex oblékání, které k ní patřily, posilovaly smysl pro kastovní
solidaritu, kterou s sebou nesla staletí rodinných svazků.79
Šlechtické rodiny běžně dělily svůj čas mezi venkovskou a londýnskou rezidenci.
V rámci pobytu v Londýně se jejich život soustřeďoval hlavně kolem dvora, parlamentu
a vládních úřadů, které mnozí zastávali.80
Důležité vládní budovy se, na přelomu století, již nějakou dobu (ačkoli devatenácté
století se neslo právě ve jménu výstavby nových vládních sídel) nacházely v ulici
Whitehall, která vede z Trafalgarského náměstí až k Parliament Street. Arthur Conan
Doyle i jeho hlavní hrdina zde mohli míjet například budovy Admirality81, od roku
1906 sídlo Ministerva války (War Office), a od roku 1908 třeba i novou budovu
Ministerstva zemědělství a rybolovu.82
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Z Whitehallu kromě Great Scotland Yard vybíhá také ulička Downing Street, kde
v čísle 10 sídlí britský premiér. A to přímo naproti Ministerstvu zahraničí,83 které se
nachází v komplexu budov, zabírajícím celý blok, jejž ohraničují již zmiňovaná
Downing Street, Whitehall, King Charles Street a St. James Park. Celý tento komplex
byl vystavěn mezi lety 1868 a 1873 a své místo zde našla také ministerstva vnitra a
obchodu.84
Řadu vládních budov, které Whitehall a na něj navazující Parliament Street lemují,
zakončuje hlavní sídlo britské vlády, kde zasedají obě sněmovny, Westminsterský
palác. Ten byl v období, konce devatenáctého století také poměrně nový. Ve čtyřicátých
a padesátých letech musel být totiž prakticky celý znovu vybudován po velkém požáru
ze 16. října roku 1834. Výstavba obrovské budovy, v níž se na čtyřech podlažích
nachází přes tisíc místností, vyšla Británii na více než milion liber.85
V období mezi lety 1887 a 1910 ovládaly hlavní scénu politiky Spojeného království
stále dvě hlavní strany – konzervativní a liberální. První desetiletí dvacátého století
nicméně přivedlo na světlo světa ještě další stranu, která se měla stát alternativou pro
voliče z řad pracujících. Ti totiž v britském elektorátu po volební reformě z roku 1884
převažovali a jejich zájmy dostatečně nehájila ani jedna ze dvou klíčových politických
stran.86 Členství v nové Labouristické straně, která byla založena roku 1906 na
základě výboru dělnického zastoupení87, bylo mimo jiné vázáno také členstvím
v odborech, které v období eduardovské éry zažívalo nevídaný rozmach.88
Alfou a omegou britské politiky byl laissez-faire (volný obchod), řízený legislativou
a exekutivou v Londýně89. Na tom se do jisté doby shodovali konzervativci i liberálové.
Šlo o celkovou ideologii politické, sociální i ekonomické organizace.90 Oddanost
ekonomice volného obchodu byla příznačná hlavně pro liberály. Dá se říci, že šlo o
ústřední dogma politické strany, která jinak daleko spíš připomínala volnou koalici.91
Uprostřed pro impérium bouřlivého období, kdy byla jižní Afrika zmítána válkou,
nastoupil po smrti své matky na trůn princ Albert, nyní král Edward VII. Nastávající
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eduardovská éra znamenala pro britskou politiku i její představitele velmi turbulentní
období.92 Politikové se proti sobě stavěli třeba v otázce irské samosprávy a v pohledu na
imperialismus. Proti zákonu o samosprávě Irska se utvořila takzvaná unionistická
koalice93, která vládě téměř nepřetržitě dominovala v letech 1885-1905.94 Kampaň
liberálů proti imperialismu vyvrcholila v roce 1906, kdy straně přinesla jedno
z největších volebních vítězství v britských dějinách. Ujali se tehdy moci většinou 243
hlasů95 a unionistům tak zbylo jen 157 mandátů.96 Dalším ožehavým tématem, které
vyvolalo rozpad Balfourova unionistického kabinetu, se stala tarifní reforma,
prosazovaná ministrem kolonií Josephem Chamberlainem.97 Ta nepřipravenou
politickou scénu doslova ohromila. Liberálové se v opozici tradičně drželi hesla
volného obchodu a návrh proti sobě postavil i samotné unionisty, v jejichž řadách ale
nakonec převážili stoupenci reformy.
Šlo o velký plán hospodářské, imperiální a stranické obrody. Chamberlainovi v ní šlo
o spojení dovozních cel s unifikací impéria. Domníval se totiž, že „předpokladem pro
udržení pozice Británie jako světové velmoci a domova prosperujícího národa je
posílení vazeb uvnitř impéria“.98 Tarifní reforma přitom nebyla jedinou reformou, o
kterou se „radikál Joe“, jak se mu začalo říkat, zasazoval. Jeho srdeční záležitostí byly
například starobní důchody.99
Zásadní změnu v britské zahraniční politice způsobila Búrská válka. Kromě toho, že
náklady na její vedení přesáhly cenu všech ostatních imperiálních výbojů devatenáctého
století dohromady, což pozvedlo vládní výdaje na novou hladinu, si státníci také
uvědomili nedostatky, které s sebou v současnosti přinášela politika „skvělé izolace“. 100
Přestože byl britský parlament legalistický a někdy nespolehlivý, 101 představoval
v devatenáctém století pro všechny národy v okolním světě, usilující o demokracii,
jasné světlo. A to i navzdory tomu, že Kongres v USA byl oproti Sněmovně lordů, jejíž
právo veta omezil až zákon z roku 1911, daleko demokratičtější102.
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4. Londýn Sherlocka Holmese
V rychlém sledu jsme prošli přes okraj módního Londýna, hotelového Londýna, divadelního
Londýna a posléze námořního Londýna, až jsme dorazili do stotisícového města na břehu řeky, kde se
činžáky hemží a páchnou vyvrženci z celé Evropy.103

4.1. City jako obchodní centrum
„Ale proč turecké?“ zeptal se pan Sherlock Holmes s očima upřenýma na mé boty. Seděl jsem
právě na vyplétané židli a moje nohy, které jsem si natáhl před sebe, upoutaly jeho vždy bdělou
pozornost.
„Jsou anglické,“ odvětil jsem překvapeně. „Koupil jsem si je u Latimera na Oxford Street.104

Doyleův John Watson na samém počátku povídky „Nezvěstná šlechtična“ (The
Disappearence of Lady Frances Carfax) odporuje nepochopené Holmesově otázce
doplněním, že své anglické, ne turecké, boty koupil na Oxford Street. Dnes jde o jednu
z nejslavnějších obchodních ulic světa a jednu z nejrušnějších tepen Londýna. Obchody
byla ale proslulá již v 19. století, kdy se po městě, v honbě za zločinem, proháněly i
fiktivní postavy holmesiany.
V poslední čtvrtině 19. století se konfekce, dříve doména spíše nižších tříd
londýnského obyvatelstva, dostala i na trh s kvalitním zbožím ve West Endu; v okolí
tamních prodejen obchodníků s textilem se začaly otvírat velké dílny.105 Oxford Street
je mimo jiné adresou jednoho z nejstarších obchodních domů v Londýně, který byl
otevřen zkraje 20. století. V roce 1909 zde nejslavnější a nejúspěšnější obchodník
světa106, Gordon Selfridge, otevřel obrovský obchodní dům, kterým obohatil londýnské
prostředí o nové americké metody prodeje a reklamy107. Potřebné zkušenosti i bohatství
(z prodeje svého podílu) nabyl coby společník ve slavném chicagském obchodě
Marshall Field.108
Selfridge nicméně nebyl „první vlaštovkou“. Tou úplně první byl obchodní dům
Whiteleys na Westbourne Grove, založený již roku 1863. Rozvoj obchodních domů a
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řetězců pak nastal v sedmdesátých letech109. Za zmínku určitě stojí také inovativní
obchodní dům Harrod’s na Brompton Road, jehož úplné prvopočátky spadají až do
první poloviny 19. století a v němž byl v roce 1898 spuštěn první londýnský eskalátor.
Ještě před vznikem fenoménu obchodních domů byl Londýn městem malých
specializovaných obchodů. Ty se seskupovaly v pasážích nebo v takzvaných bazarech.
A právě na těchto základech, skupováním jednotlivých krámků bohatými podnikateli,
pozdější obchodní domy vyrostly.110 Z bazarů můžeme jmenovat třeba Lowther Bazaar
na Strandu, kde se prodávalo luxusní zboží nebo Queen’s Bazaar na již zmíněné Oxford
Street. Z pasáží bych pak ráda zmínila Royal Arcade z roku 1879 nebo Picadilly Arcade
z roku 1910.111
Vraťme se ale k úryvku, který tuto podkapitolu uvádí. V něm se dočítáme, že si John
Watson své boty nekoupil ani v Selfridge’s, ani v Harrod’s. Můžeme se jen domnívat,
zda byl obchodník Latimer majitelem velké prodejny, malého obchůdku s několika
zaměstnanci nebo jen ševcem někde mezi Charing Cross Road a Hyde Parkem. Jistější
si můžeme být domněnkou, že Watsonovy boty nebyly žádné laciné střevíce. Oblečení
totiž (nejen) v tehdejší době svědčilo o příslušnosti ke společenské vrstvě a John
Watson jakožto lékař se soukromou praxí si pěkné boty mohl nejen dovolit, ale musel
také jejich prostřednictvím prezentovat své společenské postavení. Podrobněji běžný
oděv soukromého lékaře přibližuje popis, který nám Doyle poskytl v povídce „Domácí
pacient“ (The Resident Patient).
Oblečen byl ve střízlivých tmavých šatech, měl na sobě šosatý černý kabát, tmavé kalhoty a
nepříliš křiklavou vázanku.112

Abych nastínila kontrast s nenápadně oblečeným lékařem, uvedu ještě popis
zevnějšku plukovníka Jamese Dameryho z případu „Vznešený klient“ (The Adventure
of the Illustrious Client).
Jeho lesklý cylindr, tmavý redingot, ba každá maličkost, od perlové jehlice v černém saténovém
plastronu až k světle fialovým kamaším na nablýskaných střevících, dokazovaly, jakou péči věnuje
úpravnému zevnějšku, jímž byl proslulý. 113
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Nyní se podívejme za hranice typických ulic, zasvěcených obchodu s módou, jako
byla zmiňovaná Oxford Street, ale také třeba Regent Street nebo Picadilly. Sir Arthur
Conan Doyle nenechal nakupovat jen Holmesova vrchního vypravěče. Hned v prvním
románu, který slavného detektiva čtenářům představil, „Studii v šarlatové“, poslal autor
oběť vraždy pro klobouk až do jiholondýnského Camberwellu, na hlavní ulici,
k jakémusi Johnu Underwoodovi114.
Londýn byl vskutku městem obchodu. Již v roce 1851 zde žila asi čtvrtina
anglických obchodníků115 a zmiňovaný růst trhu s konfekcí přivedl na svět také oděvní
velkoobchody. Jedním z nich byl například velkoobchod Nicholls and Co.116 To vedlo
k častějšímu nakupování oblečení. Což se týkalo i obyčejných Londýňanů117, kteří si tak
mohli dovolit rychleji měnit staré šaty za nové.
Konkurence na poli obchodu, nejen s oděvy, vyvářela v hlavním městě Velké
Británie jakési „specializované ostrůvky“. Malé oděvní a obuvnické dílny se držely
spíše ve vnitřním Londýně, větší průmyslová odvětví byla naopak převážně na březích
řeky118. Bylo to dáno zejména praktickými výhodami daných lokací. Obchody byly
závislé hlavně na klientele, pro jejich umístění byl tedy určující výskyt cílové skupiny
potenciálních zákazníků. Průmyslová odvětví vedle toho byla závislá hlavně na
snadném přísunu potřebných surovin, který v Holmesově Londýně ještě stále
obstarávala hlavně Temže.
Vedle kamenných obchodů se šatstvem, do kterých si mohli dovolit zajít jen lépe
situovaní měšťané, fungovalo ve městě mnoho trhů se oblečením a v chudších čtvrtích i
obchodníci s použitými oděvy. Hlavní středisko tohoto obchodu fungovalo na Petticoat
Lane.119
Pokud jde o obchod obecněji, již jsem zmínila bazary, pasáže a okrajově také trhy.
Z londýnských tržišť začneme u Covent Garden, kolem kterého se točí hned několik
scén z povídky „Modrá karbunkule“.
Prošli jsme Holborn, zamířili dolů po Endell Street a klikatými uličkami chudé čtvrti k tržišti na
Covent Garden. Na jednom z jeho největších stánků stál nápis s jménem Breckinridge a jeho majitel,
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muž drsného vzezření s vychytralým obličejem a úpravně zastřiženými licousy právě pomáhal
učedníkovi stahovat roletu.120

V tomto úryvku z „Modré karbunkule“ autor vzpomíná uličky chudé čtvrti v okolí
Covent Garden. Chudinské kolonie se skutečně často krčily v blízkém sousedství
nejelegantnějších londýnských nákupních ulic. Podle Charlese Dickence se největší
mizérie týkala právě postranních uliček Covent Garden, opakovaně zmiňované
obchodní tepny Oxford Street, ale i v okolí Holbornu a ve Westminsteru.121
Trhy a tržiště byly bezpochyby výrazným rysem Londýna. Trhů tady totiž fungovalo
bezpočet. A mnohdy se jednotlivá tržiště specializovala na určitý sortiment. Ten na
Covent Garden, který byl se svými uličkami, kolonádami a skleníky ve třech paralelních
řadách dokončen v roce 1830, se specializoval na prodej ovoce, zeleniny a květin. John
Timp ve svých „Kuriozitách Londýna“ napsal, že v Covent Garden koupíte ananas
každý den v roce spíš, než v jeho domovině na Jamajce nebo v Kalkatě.122 Na
základě této charakteristiky slavného trhu v Covent Garden by se ale zdálo více
nasnadě, kdyby si pan Henry Baker husu zakoupil třeba na drůbežím trhu v Brick Lane.
Na trhy bylo pohlíženo jako na centra londýnského života.123 Mezi ty nejznámější
patřily masný trh ve Smithfieldu124, trh Billingsgate, zeleninový Hungerford,
Farringdon, kde se dala koupit řeřicha nebo Wenworth Street s pekaři a prodavači
ryb.125 Pouliční tržiště se nacházela na Leather Lane nebo Oxford Street a výroční trhy
se pořádaly ve Stepney, Croydonu, Barnetu a Pinneru.126
Trhy ale neukazovaly jen světlou stránku města. Například Rag Fair u Tower Hillu
popisuje Peter Ackroyd ve své biografii Londýna jako „bědné místo, kde se prodávaly
hadry a staré oděvy, ale také nahnilá zelenina, okoralý chleba a staré maso“.127 Poblíž
tržišť často postávaly prostitutky128 a na trhu v Bethnal Greenu bylo možné najímat děti
na pomocné práce.129
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Na téma zaměstnávání dětí ostatně sir Arthur Conan Doyle naráží i ve své
holmesovské literatuře. Ve „Studii v šarlatové“ nás Watson seznamuje s Holmesovými
příležitostnými malými pomocníky.
„To jsou příležitostní malí detektivové z Baker Street,“ řekl vážně můj společník. Ještě ani nedomluvil
a do pokoje vrazilo šest těch nejšpinavějších a nejroztrhanějších kluků, jaké jsem kdy viděl. 130

O těchto detektivech se zmiňuje i v druhém románu, „Podpis čtyř“ (The Sign of the
Four).
„Rozkaz, veliteli!“ řekl Wiggins.
„Platit vám budu stejně jako dřív a ten, kdo člun objeví, dostane navíc Guineu. Tady je mzda na
den dopředu. Odchod!“
Dal každému šilink a za moment se už řítili s hlukem dolů po schodech.131

Pracující děti z chudých rodin nebyly v Londýně žádnou raritou, ostatně ještě na
konci století byla u londýnských dětí běžným jevem podvýživa 132 a přivýdělek mohl
podpořit rodinný rozpočet. Ačkoli stále více Londýňanů posílalo své děti do škol133 a od
sedmdesátých let byla dokonce školní docházka od pěti do devíti let povinná, děti si při
škole často vydělávaly třeba prací v obchodě nebo v továrně, či doručováním novin,
prodejem mléka nebo službou v domácnosti.134 Holmesovo využití dětských detektivů
bylo někde na půl cesty mezi sužbou v domácnosti a doručováním novin. O tak štědrém
příležitostném zaměstnavateli by si ale skutečná londýnská drobotina asi mohla nechat
jen zdát.

4.2. Prvotřídní koňak i horké pivo s ginem
Za věhlasným detektivem se sjížděli lidé z celého Spojeného království, ale často byl
najímán i ve významných záležitostech mezinárodního přesahu. Čtenáře o některých z
nich ostatně informuje Doyle na počátku „Posledního případu“ (The Final Problem),
když vkládá Holmesovi do úst následující větu.
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„Mezi námi řečeno, nedávné případy, v nichž jsem hájil zájmy švédské královské rodiny a
Francouzské republiky, dopomohly mi k takovému postavení, že mohu v budoucnu vést klidný život,
který mi nejlépe vyhovuje, a soustředit svou pozornost na chemické výzkumy.“135

Zámožní klienti, kteří se rozhodli vyhledat Holmesovu pomoc, často využívali
možnosti přechodného ubytování, které v druhé polovině 19. století nabízely nově
vznikající moderní hotely. Ty úplně první se začínaly prozřetelně budovat v blízkosti
hlavních nádraží136. Například v roce 1854 zahájily provoz hotely u nádraží Paddington
nebo King’s Cross. O sedm let později již stál hotel Grosvenor u nádraží Victoria a za
další tři roky hotel Charing Cross, o kterém se dočteme i na stránkách příběhů z pera
sira Arthura Conana Doylea. Hotel Charing Cross byl totiž adresou, kde se měl lstivě
sejít usvědčený plukovník Walter s agentem Hugem Obersteinem v povídce „BrucePartingtonovy dokumenty“ (The Adventure of the Bruce-Partington Plan).
Zajel bych za vámi do ciziny, ale mohlo by to vyvolat různé úvahy, kdybych v této době opustil
vlast. Budu Vás proto očekávat v kuřáckém salónku hotelu Charing Cross příští sobotu kolem
dvanácté.137

Patrně vůbec nejčastěji se v příbězích Sherlocka Holmese objevuje luxusní hotel
Langham, který byl na Portland Place vystavěn v roce 1865138. Šlo o první evropský
„grand hotel“ a při jeho slavnostním otevření byl, mimo výkvět viktoriánské vysoké
společnosti, přítomen například i princ z Walesu. Luxus, který takový hotel v centru
metropole nabízel, byl ještě podtržen revolučními vymoženostmi, jako byla elektřina
nebo klimatizace.139 Z vybraných povídek a dvou románů, jejichž obsahem se v této
práci zabývám, se v hotelu Langham na čas usídlilo hned několik Holmesových klientů.
Tak například v románu „Podpis čtyř“ vzpomíná Mary Morstanová na telegrafický
vzkaz od svého otce, který jako svou adresu udal právě Langham. V případu
„Nezvěstné šlechtičny“ zde bydlel urozený pan Philip Green a konečně ve „Skandálu
v Čechách“ (A Scandal in Bohemia) našel v hotelu nedaleko Cavendish Squaere
dočasné útočiště samotný následník českého trůnu.

DOYLE, Arthur Conan a Jarmila ROSÍKOVÁ. Muž s dýmkou a houslemi. Praha: Albatros, 1987,
str. 157.
136
INWOOD, Stephen.: Historie Londýna. Brno: BB Art, 2003, str. 582.
137
DOYLE, Arthur Conan. Poslední poklona Sherlocka Holmese. Praha: Dobrovský, 2014, str. 130.
138
INWOOD, Stephen.: Historie Londýna. Brno: BB Art, 2003, str. 582.
139
Langham
Hotels
[online].:
c2017
[cit.
31.
1.
2017].
Dostupné
z:
http://www.langhamhotels.com/en/experience-langham/timeline/.
135

29

„Pak máme ještě tři dny času,“ řekl Holmes a zívl. „A to je veliké štěstí, protože se musím ještě
postarat asi o dvě dost důležité věci. Vaše Veličenstvo se zřejmě zatím pozdrží v Londýně.“
„Jistěže. Najdete mne v Langhamu pod jménem hrabě von Kramm.“140

Stephen Inwood ve své publikaci Historie Londýna mluví jako o hlavním středisku
londýnského hotelového průmyslu o Trafalgarském náměstí141. S touto informací
koresponduje také Doyleův obraz Londýna. V povídce „Urozený ženich“ (The
Adventure of the Noble Bachelor) se totiž můžeme dočíst, že se v hotelu na přilehlé
Northumberland Avenue ubytoval americký gentleman Francis H. Moulton, který se
vypravil do Londýna nalézt svou manželku.
„Z čeho jste však domyslel, že šlo o luxusní hotel?“
„Podle luxusních cen. Osm šilinků za lůžko a osm pencí za skleničku cherry ukazovaly věru na
jeden z nejdražších hotelů. V Londýně není mnoho podniků, které by si počítaly takové sumy. Hned
ve druhém, který jsem navštívil, na Northumberland Avenue, jsem po prohlédnutí knih hostů zjistil,
že se odtud den předtím odstěhoval jistý americký gentleman jménem Francis H. Moulton…“ 142

Hotely samozřejmě nenabízely jen možnost ubytování, ale také stravování, a to nejen
pro pronajímatele pokojů a apartmánů. Součástí moderních hotelů, které se v Londýně
začaly objevovat, a které s sebou často nesly takové inovace jako byly výtahy – ten
první londýnský byl spuštěn v hotelu Westminster Palace na Victoria Street v roce
1860143 – byly také restaurace.
V restauračním zařízení při hotelu St. Pancras, který byl postaven v letech 186872144 pod názvem Midland Grand Hotel v bezprostřední blízkosti nově otevřeného
vlakového nádraží společnosti Midland Railway145, se kupříkladu chystali po svatebním
obřadu posnídat novomanželé s rodinou v „Případu totožnosti“ (A Case of Identity).
Restaurace nicméně nebyly výhradně jen součástí hotelů. Kupříkladu restaurace
Criterion, před kterou se těsně před seznámením ústřední dvojice holmesiany, v románu
„Studie v šarlatové“ (A Study in Scarlet), potkal John Watson se svým bývalým kolegou
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Stamfordem, byla otevřena v roce 1874 při stejnojmenném divadle. Údajně se v ní
denně nasytily až dva tisíce strávníků.146
Zvyšující se oblibu stravování na veřejných místech, která zachvátila zejména mladé
muže bez závazků, dokládá nejedno svědectví doktora Watsona. Pro svobodné pány bez
domácího personálu to konečně bylo jedno z východisek, jak nezůstat o hladu. Podle
doktorova líčení se společně s Holmesem stravovali třeba v restauraci U Simpsonů na
Strandu. Zmínku o tomto místě lze dohledat v povídce „Vznešený klient“.
Neměl jsem možnost sledovat, jaké kroky můj přítel bezprostředně nato podnikl, jelikož jsem se
musel věnovat některým vlastním neodkladným záležitostem, ale sešel jsem se s ním, jak bylo
domluveno, později téhož večera u Simpsonů: seděl u malého stolku těsně u okna do ulice, a zatímco
pozoroval rušný proud lidských těl, valící se po Strandu, vylíčil mi některé události, které se zatím
přihodily.147

Zatímco restaurace U Simpsonů, v originále Simpson’s, je skutečný podnik, který byl
otevřen již v roce 1828 coby šachový klub a kavárna148, a jako restaurace funguje
dodnes, přičemž se hrdě hlásí i k Sherlocku Holmesovi, jako svému fiktivnímu hostu,
restauraci U Goldiniho, která se objevuje v povídce „Bruce-Partingtonovy dokumenty“
se mi v pramenech dohledat nepodařilo a jedná se tedy patrně o místo zcela fiktivní.
V souvislosti s podnikem U Simpsonů jsem se letmo dotkla i tématu kaváren. To je
však v kontextu této práce poněkud problematické, protože co se v českém překladu
jeví jako obyčejná kavárna, to se v souvislosti s originálem a reflexí soudobého
Londýna prostou kavárnou nazývat nedá.
Nemáme zatím k disposici přesné podrobnosti, ale pan Holmes byl zjevně přepaden asi ve dvanáct
hodin před kavárnou Royal na Regent Street, kde se na něho vrhli dva muži ozbrojení holemi. 149

Když totiž sir Arthur Conan Doyle v povídce „Vznešený klient“ zmiňuje Café Royal,
ve spojitosti s podlým útokem neznámých zlosynů na Sherlocka Holmese, má na mysli
slavný podnik na Regent Street, který se svého času mohl pyšnit největším vinným
sklepem na světě a seznamem hostů, na kterém se postupně objevila jména příslušníků
královské rodiny i známých umělců a celebrit.150 V tomto případě by se tedy jako
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šťastnější volba překladu patrně jevilo „restaurace Café Royal“. Alespoň tedy v případě,
že by čtenář lpěl na přesnější projekci reálií.
V příbězích Sherlocka Holmese se ale samozřejmě nesetkáváme jen s podniky tohoto
typu. Moderní Londýn nabízel i řadu dalších míst ke stravování. Například v povídce
„Spolek ryšavců“ (The Read-Headed League) můžeme zaznamenat jen tak
mimochodem zmíněnou vegetariánskou restauraci, která na jedné z hlavních tepen,
vedoucích dopravu do City, přímo sousedila s pobočkou City and Suburban Bank.
A protože Holmesovu klientelu netvořila výlučně vysoká společnost, při řešení
případů „obyčejných lidí“ se detektiv dostal i do méně noblesních zařízení. Jmenovat
můžeme například hostinec Alfa, patrně nedaleko Britského muzea, v němž se společně
s Watsonem ocitl v povídce „Modrá karbunkule“ (The Adventure of the Blue
Carbuncle).
Za čtvrt hodiny jsme již byli v Bloomsbury v hostinci Alfa, malé hospůdce na rohu jedné z těch
ulic, které vedou dolů k Holbornu.151

Hostinec Alfa lze považovat za jednu z mnoha „anonymních“ hospod, které se
v Londýně té doby nacházely. Stephen Inwood v Historii Londýna vykresluje realitu
sklonku století na následujícím příkladu:
Člověk, který v 90. letech ušel míli po Whitechapel Road, nebo necelou míli po Strandu, se mohl
napít ve více než pětačtyřiceti různých hospodách a pivnicích, a téměř stejně pohostinné byly desítky
dalších ulic v East Endu i ve West Endu.

Hostince byly místem, kam lidé nechodili jen za občerstvením. Byla to místa
politických diskusí a setkání pro ty, kteří hledali půjčku, výhodnou koupi, práci,
lékařskou radu nebo lačnili po nejčerstvějších klevetách.152
Pan Baker, který v případu „Modré karbunkule“ přišel při pouliční bitce o zásadní
ingredienci svátečního pokrmu, se ve zmiňovaném hostinci Alfa scházel s několika
známými a svou ztracenou vánoční husu si odnášel právě odtamtud.
„Letos založil náš dobrý hostitel, který se jmenuje Windigate, husí klub a každý z jeho členů, kdo
si zaplatil týdně pár pencí, měl dostat o Vánocích husu.“153
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4.3. Posedlost kluby
Takový husí klub může připadat dnešnímu čtenáři jako mírně bizarní záležitost, ale
kluby všeho druhu byly jednou z londýnských domén. Vedle politicky zaměřených
klubů existovaly například také „kluby pro žurnalisty, spisovatele, fotografy, právníky,
státní úředníky, diplomaty, rybáře lovící na mušku a sportovní nadšence všeho
druhu“.154 Třeba klub Oriental, který v roce 1824 založil sir John Malcolm, byl určen
pro šlechtice a gentlemany spojené se správou východního impéria nebo pro ty, kdo
cestovali

či

sídlili

v Asii,

na

Sv.

Heleně,

v Egyptě,

na

Mauriciu

nebo

v Konstantinopoli.155 V klubu United Services se pak scházeli důstojníci armády156 a
v Boodle’s zase venkovští gentlemani a lovci.157
Jednou z velkých vášní Londýňanů byly karetní hry. Za celkem přesvědčivý doklad
obliby této zábavy a bezpochyby také britského smyslu pro tradici lze považovat
povzdech pana Merryweathera, který při honbě za vychytralými zloději ve „Spolku
Ryšavců“ poprvé po sedmadvaceti letech zmeškal svou sobotní partii bridže. Doyle ve
svém díle pamatoval i na karetní kluby. V povídce „Prázdný dům“ (The Adventure of
the Empty House), ve které se po osudném souboji s profesorem Moriartym vrací
Holmes na scénu s působivostí sobě vlastní, se objevují takové kluby hned tří.
Ronald Adair hrál náruživě a vytrvale karty, ale nikdy nevsadil tolik, aby se prohrou finančně
zruinoval. Byl členem karetních klubů Baldwin, Cavendish a Bagatelle.158

Móda klubů, která se zrodila již na přelomu 17. a 18. století se nevyhnula ani
politickým kruhům a s nimi vyšší společnosti, pro kterou se v následujících desetiletích
stala příznačnou. West Endské kluby pak zlatý věk moci a prosperity prožívaly ve
století devatenáctém, v průběhu kterého jejich počty výrazně stouply. V roce 1900 jich
už bylo v Londýně zhruba sto.159
Mezi společensky významné kluby gentlemanů, jejichž budovy často navrhovali ti
nejlepší architekti160, patří například toryovský klub White’s nebo whigovský Brook’s,
které se dodnes „dělí“ o St. James Street, jež se nachází v těsné blízkosti Pall Mall, kde
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bylo možné objevit i další kluby s bohatou historií. Mezi nimi i politický Carlton, o
kterém je řeč v povídce „Vznešený klient“ a jenž byl založen jako klub konzervativců
roku 1830 na podporu opozice proti návrhu zákona o volební reformě161 vévodou z
Wellingtonu162, nebo Athenaeum. Klub Athenaeum (kde mimochodem 11. prosince
1883 po záchvatu zemřel strýček sira Arthura Conana Doylea, Dicky163) byl podle
Johna Timbse skvělým příkladem soudobého klubu gentlemanů a také jedním z prvních
svého druhu. Založen byl v roce 1824 a každý jeho člen musel být přijat se souhlasem
ostatních členů.164 V přepychové budově klubu, která byla vystavěna na části nádvoří(?)
Carlton House, se nacházela nejlepší klubová knihovna v Londýně.165
V ulici Pall Mall, podle mnohých jedné z nejkrásnějších ulic v Londýně,
pojmenované po míčové hře Paille Maille z dob Karla II.,166 sídlil také pro čtenáře
holmesiany patrně nejzajímavější klub – klub Diogenes, jehož členem byl detektivův
bratr Mycroft. O jeho existenci se veřejnost poprvé dozvěděla v povídce „Řecký
tlumočník“ (The Greek Interpreter), kdy Holmes Diogenův klub popisuje jako „ten
nejpodivnější klub v Londýně“ a na adresu svého bratra, jednoho ze zakladatelů,
dodává, že „Mycroft patří k jeho nejpodivnějším členům“.167
„Víte, v Londýně jsou spousty mužů, kteří ať už z plachosti nebo z misantropie netouží po
společnosti svých bližních. Přesto však holdují pohodlným křeslům a čerstvým časopisům. Pro
pohodlí těchto lidí byl zřízen Diogenův klub, který sdružuje ty nejnespolečenštější a nejsamotářštější
muže z celého Londýna. Žádný člen si nesmí nikoho ze svých kolegů ani všimnout. S výjimkou
hostinského pokoje se tam nikde nesmí za žádných okolností vůbec promluvit, a trojí překročení
tohoto pravidla, je-li ohlášeno výboru, stačí k tomu, aby byl takový mluvka vyloučen.“168

Předchozí ukázka patrně dostatečně ilustruje prapodivnost, kterou se fiktivní
Diogenův klub vyznačoval. Je však potřeba podotknout, že na takové podivnosti
Londýnské kluby nebyly chudé. Podle Petera Ackroyda svého času existovaly i takové,
ve kterých musel každý člen „přijmout jméno nějakého mrtvého hrdiny“, „kde během
zasedání nesmělo padnout žádné pravdivé slovo“, kde nebyl přijat za člena nikdo, kdo
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někoho nezabil nebo takové, kde se zasedalo čtyřiadvacet hodin denně.169 Co se hlavní
myšlenky týká, mohl být Diogenově klubu nejblíž skutečně existující Humdrum Club,
v rámci nějž se v krčmě scházeli „gentlemani mírného založení“, aby mohli nerušeně
kouřit své dýmky a mlčet.170
Exkluzivní kluby, které často sídlily ve speciálně vystavěných rezidencích, nabízely i
jídlo a pití za dobré ceny, čehož začali hojně využívat středostavovští Londýňané,
kterým se do nich na sklonku devatenáctého století podařilo postupně proniknout.171
Některé méně exkluzivní stranické kluby měly až šest tisíc členů. Na členství v těch
exkluzivnějších se ale čekalo dlouho, proto si ti, kdo do nich neměli přístup, zakládali
stále kluby nové.172

4.4. Věk divadel a music hallů
Ačkoli existovalo i několik dámských klubů, tento typ trávení času zůstával stále spíš
doménou mužů. Genderově smíšená společnost si ale přišla na své například při
navštěvování plesů, divadel nebo stále populárnějších music hallů, které nabízely
zábavu i hůře situovaným Londýňanům. Šlo o jakousi obdobu varieté, která přišla do
módy s počátkem druhé poloviny devatenáctého století.173 V roce 1866 jich podle
Inwooda ve městě působilo už víc než třicet. Ty největší se postupně začaly podobat
spíš divadlům,174 která si s přibližujícím se závěrem století začala vydobývat dříve
ztracenou pověst. Ještě ve čtyřicátých letech se totiž prostředí divadel podobalo víc
pivnicím a neskrývaná přítomnost prostitutek způsobila odliv vážených a elegantních
rodin, které se raději chodily bavit do opery.175 V osmdesátých letech už divadla, díky
významným hercům a ředitelům, opět získala na vážnosti.176
Večerní zábavou mohla být třeba salonní komedie, která vyprávěla o problémech
života vyšších tříd nebo jedna z velkolepých produkcí, které proslavily například Drury
Lane Theatre. Diváci tam mohli vidět na jevišti nejen žokeje na mechanických koních,
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ale také třeba vlakovou nehodu nebo scénu, při které cvičení akrobati vyskakovali
z oken pobořených domů při inscenovaném zemětřesení.177
Nelze se příliš divit tomu, že se tématu divadel a podobných institucí (v Londýně jich
bylo více, než ve všech ostatních městech království dohromady178) ve svém díle
nevyhnul ani sir Arthur Conan Doyle, byť se jich při svém vyprávění dotýká jen
okrajově. Vždyť v letech, kdy Holmes pracoval na některých svých případech, se
v Londýně hrály nové hry, dnes již legendárního dramatika, G. B. Shawa. 179 V románu
„Podpis čtyř“ se dozvídáme o divadle Lyceum, které na svém místě stojí dodnes a jehož
ředitelem byl tou dobou významný britský herec Henry Irving. Právě před tímto
divadlem se měla Mary Morstanová sejít s tajemnou osobou, která mohla osvětlit
záhadné zmizení jejího otce.
U postranního vchodu do Divadla Lyceum se už tísnily husté davy. Před divadlem hrkotal
nepřetržitý proud kočárů a drožek, vykládající náklad mužů s náprsenkami a žen ověšených diamanty
a zahalených do šálů.180

Bližší kontakt s kulturou poskytuje autor svému hrdinovi v případu „Spolku
ryšavců“, ve kterém si jdou Holmes s Watsonem poslechnout koncert španělského
houslisty a skladatele Pabla de Sarasatea. V tomto případě si Doyle dovolil přidat na
autentičnosti vyprávění zmínkou skutečného umělce. V případě „ženy všech žen“ v
povídce „Skandál v Čecháh“, se o předloze postavy vedou diskuse již od prvního
vydání povídky v červenci roku 1891. Podle některých mohlo jít o Lolu Montezovou,
která se po herecké kariéře v Londýně stala ve čtyřicátých letech devatenáctého století
milenkou Ludvíka Bavorského. Další možnou předlohou mohla být autorovi Ludmilla
Hubelová, zpěvačka a herečka, která se zapletla s arcivévodou Janem Salvátorem
Toskánským, synovcem císaře Františka Josefa. Druhé variantě by nahrával i fakt, že
aféra byla ve Vídeňském tisku hojně diskutována právě v době, kdy Arthur Conan
Doyle ve městě pobýval.181
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„Ukažte,“ řekl Holmes. „Hm, hm! Narozena na New Jersey v roce 1858. Kontraalt – nu prosím!
La Scala – hm! Primadona císařské varšavské opery – to už něco znamená! Vzdala se operní dráhy –
podívejme“ A žije v Londýně – samozřejmě.“182

4.5. Na stopě zločinu bídným Londýnem
Se Sherlockem Holmesem a jeho posláním soukromého detektiva samozřejmě
souvisí i podsvětí. O místa, kde by dostal strach i sebestatečnější muž (ženy tou dobou
na statečnost ještě neměly úplně nárok), v Londýně toho času rozhodně nebyla nouze.
S mnohými z nejhorších chudinských kolonií vnitřního Londýna se město
vypořádalo již ve čtyřicátých letech devatenáctého století.183 Tyto čtvrti často proklály
široké, čisté ulice, lemované moderními domy. Například kolonii St. Giles’s, kde se
nacházelo smutně proslulé doupě zlodějů – Krysí hrad184, proťala ve druhé polovině
čtyřicátých let New Oxford Street, z chudinské oblasti v okolí Pye Street si ukousla
nově postavená Victoria Street a Commercial Street padla za oběť ohniska chudoby ve
Whitechapelu a Spitfieldu.185
Jednou z příznačných čtvrtí zmítaných chudobou a násilím byl právě Whitechapel.
Do místních slumů zavedl své čtenáře již Charles Dickens ve svém slavném díle Oliver
Twist a k popularitě tohoto místa přispěl i nejznámější sériový vrah Jack Rozparovač.
Od srpna do září roku 1888 bylo v okruhu 500 yardů od Whitechapel High Street
objeveno celkem šest jeho obětí.186 O případ se zajímaly i noviny, které z něj vytvořily
senzaci a postavu samozvaného Jacka Rozparovače proslavily mezi obyvateli všech
společenských vrstev Londýna i za jeho hranicemi.
V tomto směru ale služba novin nebyla až tak ku prospěchu věci a vyvolávala možná
zbytečnou paniku. Zatímco se totiž titulky novin plnily informacemi o vrazích,
násilnících a ozbrojených loupežích, v celách často seděli převážně malí zlodějíčci,
podezřelé typy nebo prostitutky budící pohoršení.187
Ačkoli se Sherlock Holmes stal etablovaným, byť fiktivním, detektivem tohoto
druhu již o rok dříve, svou roli v obecné oblibě soukromých detektivů v rámci
detektivního žánru sehrál i sadistický vrah, řádící v eastendském Whitechapelu. Podle
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Stephena Inwooda se totiž v souvislosti s vraždami prostitutek „důvěra v detektivní
schopnosti policie … vypařila.“ A „od té doby se hrdiny detektivek stávali spíše
soukromí detektivové, než muži Scotland Yardu“.
Sir Arthur Conan Doyle naráží na londýnské podsvětí například v povídce
„Vznešený klient“, kde se seznamujeme s Holmesovým, zločineckým životem
protřelým, pomocníkem Shinwellem Johnsonem.
Johnson se stal naším pomocníkem na počátku století. Jsem nucen s politováním konstatovat, že
zprvu proslul jako nebezpečný zločinec a odseděl si dva tresty v Parkhurstu. Poté se obrátil na cestu
ctnosti a přidružil se k Holmesovi, v jehož službách se pak pohyboval rozlehlým zločineckým
podsvětím Londýna a získával informace, které pro nás často měly cenu zlata.188

Těmito slovy nás s polepšeným lumpem seznamuje John Watson a o několik stránek
později se ve stejném příběhu vyskytuje ještě postava Kitty, kterou Watson vykresluje
jako mladou ženu, jejíž tvář byla poznamenaná tak „hříšným životem a utrpením, že
z ní bylo možno vyčíst strašná léta, jež na ní zanechala stopy svého malomocenství.“189
Londýn devatenáctého století byl městem kontrastů a soupeření nevýslovné chudoby
s dechberoucím bohatstvím. „Lesk dvora, parlamentu a vysoké společnosti kontrastoval
s ostudnými přetékajícími žumpami, epidemiemi cholery, pouliční prostitucí a bující
zločinností.“190
Autor příběhů Sherlocka Holmese se v některých povídkách nevyhnul ani
problematice drog. Ostatně vždyť sám velký detektiv nebyl žádný svatoušek. V románu
„Podpis čtyř“ se dozvídáme o jeho slabosti pro morfium a kokain.
Sherlock Holmes si vzal z rohu krbové římsy svou lahvičku a z pěkného marokénového pouzdra
vyňal injekční stříkačku. Dlouhými nervózními bílými prsty nasadil tenkou jehlu a na levé ruce si
vyhrnul rukáv košile. Chvilku zamyšleně hleděl na šlachovité předloktí a zápěstí, poseté a zjizvené
nesčetnými vpichy injekční jehly. Posléze vbodl ostrý hrot pod kůži, stlačil malý píst a s hlubokým,
spokojeným povzdechem se vrátil do křesla se sametovým potahem.191

Zatímco Sherlock Holmes drogami elegantně, byť dle Watsonova barvitého popisu
poněkud nepřiměřeně, nahrazoval duševní činnost, kterou mu přinášelo řešení
zapeklitých případů, povídka „Ohyzdný žebrák“ (The Man With the Twisted Lip) nás
přivádí do skutečného doupěte zoufalství na Upper Swandam Lane. Název této ulice je
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patrně smyšlený, ale je více než jisté, že nejedna taková „ulička neřesti“, jak ji Watson
pojmenoval, v Londýně skutečně existovala.
Upper Swandam Lane je pravá ulička neřesti, skrytá za vysokými přístavními hrázemi, které se
táhnou východně od londýnského mostu po severním břehu řeky. Na jednom místě … tu vedlo dolů
několik prudkých schůdků k zející díře připomínající vchod do jeskyně, a tam jsem také objevil
doupě, po němž jsem pátral. 192

Rok předtím, než byli britští čtenáři seznámeni s příběhem „Ohyzdného žebráka“,
publikoval slavný spisovatel a Doyleův vrstevník, Oscar Wilde svůj temný román
„Obraz Doriana Graye“ (The Picture of Dorian Gray). Opiová doupata v něm popisuje
takto:
Jsou opiová doupata, kde si člověk může koupit zapomnění, doupata hrůz, kde vzpomínku na staré
hříchy možno zničit šílenstvím hříchů nových.193

O mystérium opiových doupat se ale nezajímali jen romanopisci. Články na dané
téma se objevovali i v novinách a časopisech, kde barvitě popisovali zkázu návštěvníků
takových podniků. Například francouzský časopis Figaro hodnotil v roce 1868 opiové
doupě ve Whitechapellu jako „ubohou díru“ tak nízkou, že se v ní nelze ani napřímit a
kde se na matracích válí různé existence jedna přes druhou.194
Z úryvků, které jsem pro ilustraci fenoménu opiových doupat vybrala by ale člověk
mohl získat až příliš zkreslený dojem. Opium totiž dlouho nebylo vnímáno vůbec
negativně. Například Rudyard Kipling, nepokrytý vlastenec195 a velký básník té doby,
navštěvoval přímo v Bombaji opiová doupata pravidelně a coby jinak spořádaný
gentleman považoval drogu samu o sobě za vynikající věc.196 Do roku 1868, kdy byl
vydán Pharmacy Act, zákon omezující prodej jedů a nebezpečných drog výlučně na
lékárny, se dalo sehnat i na místech, kde by je člověk vůbec nehledal, třeba
v železářství. Ale ani zákon z konce šedesátých let nezměnil nic na tom, že byla tato
návyková látka stále považována také za lék. Předepisováno bylo i na takové neduhy
jako jsou bolesti zubů nebo třeba škytavka a podáváno bylo při těchto příležitostech
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také dětem (které koneckonců často již od útlého věku pily alkohol nebo kouřily197).
Faktem ovšem zůstává, že za zdravotním účelem se opium nekouřilo. Nejčastěji se
podávalo rozpuštěné v alkoholu. V souvislosti se závislostí začalo být chápáno až ke
konci století.198 A to i přesto, že poměrně nadčasová „Zpověď anglického poživače
opia“ (His Confessions of an English Opium-Eater), ve které se čtenáři dočítají o
rozkoších i propastném fyzickém utrpení, jichž se závislému v hojné míře dostává,
z pera Thomase de Quinceyho, vyšla již na samém počátku dvacátých let.
V povídce „Ohyzdný žebrák“, jak napovídá samotný název, se však nesetkáváme jen
s opiovými doupaty, ale také s problematikou žebroty. K žebrání se mnohdy uchylovali
i lidé, kteří sice denně pracovali, přesto však jejich výdělek nestačil ani na nuzné
ubytování a stravu. A žebrota byla také jedním z důvodů, proč se nově budovaným
honosným ulicím Londýna nedařilo slumy a chudobu vytlačit za hranice města. Chudí
lidé, kteří si chtěli vyprosit drobné od kolemjdoucích se totiž museli logicky zdržovat na
strategických místech, kde někoho movitého bylo možné potkat. A takovým místem
bylo City a ulice lemované bankami, úředními budovami nebo obchody.
Podobnou strategii konec konců zvolil i Neville St. Clair, který se ve Swandam Lane
denně proměňoval z váženého gentlemana v ohyzdného žebráka a vydával se do
nedaleké Threadneedle Street, kde si u výčnělku ve zdi po levé straně ulice, coby Hugh
Boone, „vydělával“ na živobytí.
„Falešný žebrák“ o němž v roce 1892 Doyle ve povídce napsal, se v ulicích Londýna
o několik let později skutečně zhmotnil. Stalo se tak v Bishopsgate, kde – stejně jako
v příběhu o Hughu Booneovi – znetvořený, a navíc částečně ochrnutý nebožák prodával
sirky. Zločin, který se podařilo odhalit policistům ze City, se posléze objevil i v knize
Crime within the Square Mile. Z odhaleného žebráka se nakonec vyklubal zdravý a
svěží gentleman Cecil Brown Smith, který jezdil do City za výdělkem až z předměstí
Norwood.199
Na nelehkou situaci některých obyvatel města upozorňuje sir Arthur Conan Doyle
ještě v několika dalších případech. Ve „Studii v šarlatové“ je řeč o jednom
z neobydlených domů v patrně smyšlené ulici Lauriston Gardens, kde má majitel
problémy s kanalizací. Tyto problémy ostatně nebyly nijak ojedinělé. Právě stoky byly
197
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totiž jedním z původců tak svíravých těžkostí jako byl odporný zápach, epidemie
nemocí jako tyfus či cholera nebo přemnožení krys, které často napadaly nemluvňata
v postýlkách.
„Věděl jsem, že ty dva domy v Lauriston Gardens jsou neobydlený, protože ten, co mu patřej, nechtěl
dát do pořádku stoky, ačkoliv poslední nájemník, kterej v jednom z těch domů bydlel, umřel na tyfus.“200

Ačkoli se stav londýnského kanalizačního systému ke konci století značně zlepšil,
ještě v roce 1858 měla podle Christophera Hibberta řeka Temže „zelenavě černou barvu
a byla tak zhoustlá, že při každém odlivu zůstal na bahně nános mastné a páchnoucí
pěny“. Westminsterský most prý bez kapesníku přitisknutého na nos prakticky nešlo
přejít, a aby v Dolní sněmovně její členové v parném létě vůbec vydrželi, musela být
okna zakryta závěsy, napuštěnými chloridem vápenatým.201
Zápachu zřejmě neprospíval ani smog, který čas od času onu „zelenavě černou“ vodu
v korytu řeky zahalil do husté mlhy. O té, která údajně spočinula v Londýnských ulicích
v polovině devadesátých let, referuje i Dr. Watson na stránkách povídky „BrucePartingtonovy dokumenty“.
V třetím listopadovém týdnu roku 1895 dolehla na Londýn hustá žlutá mlha. Pochybuji, že jsme
z našich oken na Baker Street od pondělka do čtvrtka jedinkrát zahlédli frontu protějších domů.202

4.6. Pěšky, drožkou, metrem
Jak se město nezadržitelně rozrůstalo, začalo být stále méně snadné dostat se z místa
na místo pěšky. Mnoho lidí se navíc čím dál častěji chtělo usídlovat na klidnějších
předměstích a do práce v City tedy nebylo reálné denně docházet.
Všechny tyto problémy řešil skvělý dopravní systém, který v Londýně fungoval
v době, kdy si o něm jiná města mohla nechat jen zdát. V ulicích jezdily drožky, kočáry,
omnibusy, jistou dobu i tramvaje, které se staly první součástí systému londýnské
dopravy, provozované jako komunální služba203 a pod nohama milionů obyvatel
metropole se proháněly soupravy vůbec první podzemní dráhy.
S omnibusy, ani tramvajemi se ve vybraných příbězích Sherlocka Holmese
nesetkáváme. Jedním z důvodu je patrně povaha provozu těchto hromadných
200
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prostředků. Pokud se totiž detektiv potřeboval neprodleně přemístit za svým klientem
nebo snažil-li se dopadnout zločince, nemohl se spolehnout jen na jízdní řád. Kromě
toho, „cestování tramvajemi přinášelo určitou ztrátu společenského postavení“ a to si
muž, mnohdy pracující ve službách velmi vážených zákazníků nemohl dovolit.
V povídce „Spolek ryšavců“, Dr. Watson popisuje jednu z hlavních tepen směrem do
City v bezprostřední blízkosti Coburg Square takto: „Vozovku zabíral nepřetržitý proud
obchodních povozů, který se valil jak za přílivu a odlivu do města i ven.“204
Že byly ulice Londýna opravdu rušné a přeplněné, potvrzuje i Stephen Inwood, podle
kterého projíždělo ve špičce kolem Anglické banky nebo náměstí Picadilly Circus více
než 600 omnibusů za hodinu.205 Nešlo ale jen o dopravní prostředky. Cokoli co mělo
kola si muselo prorážet cestu tisícovkami chodců. Nezvládnutelná situace nastala již
v polovině čtyřicátých let, kdy byl založen Královský výbor, který měl za úkol hodnotit
návrhy na její zlepšení.206
Z důvodů, které jsem nastínila v jednom z předchozích odstavců, si tedy jako
dopravní prostředek volil Holmes nejčastěji drožku. Byla tažena koňmi, stejně jako
tramvaje a omnibusy, prodloužené kryté kočáry, které vytlačily pomalejší dostavníky207,
ale fungovala spíše jako taxi služba. V příbězích o Sherlocku Holmesovi se drožky
vyskytují pravidelně. Ostatně Londýn té doby, jich byl plný. Počet čtyřkolových a
dvojkolových drožek se od roku 1845 do roku 1888 rozrostl z dvou a půl tisíce na
celých jedenáct tisíc.208 Drožka jako symbol rušného a spletitého Londýna se objevuje
třeba ve Studii v šarlatové, kde povolání drožkáře sehraje dokonce zásadní roli.
„…kdyby někdo chtěl stopovat někoho jiného po celém Londýně, co lepšího by mohl udělat než se
stát drožkářem?“209

O Holmesových pozorovacích schopnostech, ale především o tom, že drožku jakožto
prostředek přepravy velmi dobře znal, svědčí i detektivův postřeh z téže povídky.
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„Že to byla drožka, a ne soukromý kočár, jsem zjistil podle úzkého rozchodu kol. Obyčejná
londýnská drožka není zdaleka tak široká jako panský kočár.“ 210

Cestování drožkou při svém povolání využíval i vypravěč Holmesových příběhů,
doktor Watson, který tak pohodlněji a rychleji objížděl pacienty své soukromé praxe.
Pokud ale hovořím o Londýně, nelze samozřejmě vynechat ten nejpokrokovější
dopravní prostředek, kterého je toto město kolébkou – metro. A protože metro úzce
souvisí se starší vlakovou dopravou, neopomenu ani tu.
V mnohokrát jmenované „Studii v šarlatové“ zmiňuje autor Eustonské nádraží,
nacházející se poměrně nedaleko Baker Street. Jde o nádraží, které bylo cílem první
železniční trati mezi Londýnem a Birminghamem (London and Birmingham Railway).
Stavba trati započala v roce 1834 a stanice Euston byla otevřena o čtyři roky později,
tou dobou již nicméně London and Birmingham Railway nebyla jedinou železnicí ve
městě.
Abych ale neupřela obecné prvenství jiným průmyslovým centrům, je třeba
podotknout, že tou vůbec první tratí, která odstartovala železniční šílenství, jež
v následujících letech proměnilo krajinu Velké Británie a Londýn přetvořilo takřka k
nepoznání, byla trať mezi Liverpoolem a Manchesterem.211 „Podstatný dopad železnic
spočíval v roli, jakou sehrály v oblasti sociální a národnostní, a to jako sjednocovací síla
nesrovnatelného rozsahu.“ V druhé polovině 19. století se poprvé v dějinách dalo dojet
do Londýna z každého města na britských ostrovech za jediný den. Mnozí lidé se tak
prvně mohli podívat za hranice svého města nebo okresu.212
Na první dojem poměrně fantaskní návrh přesunout železnici pod povrch rušných
ulic předložil zmiňovanému Královskému výboru Charles Pearson a učinil tak již v roce
1837.213 Běh to byl téměř doslova na dlouhou trať, protože představa tunelů
probouraných pod budovami nepřipadala mnoha odpůrcům bezpečná, ani morální –
zajisté totiž odporovala „zákonům Božím“. Proto se zahajovacího dne provozu North
Metropolitan Railway Company (spojující Paddington a City) v roce 1863, během
kterého ještě nezastřešené soupravy vedené parní lokomotivou převezly celkem třicet
tisíc cestujících, otec této myšlenky nedočkal.214 Uvedení do provozu se podle všeho
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stalo senzací srovnatelnou s očekávanou divadelní premiérou a stanice Farringdon
Street, kam linka z Paddingtonu zamířila, byla doslova v obležení davu diváků.215
Literární hrdina, kterému je věnována značná část této bakalářské práce, byl na
pozadí svých příběhů svědkem otevření několika nových linek metra, a postupného
formování současné podoby podzemní sítě. V roce 1900 byla například zprovozněna
Centrální trasa, o šest let později, v roce 1906, zajistila lepší dostupnost bytu 221B trasa
Bakerloo mířící z Baker Street na nádraží Waterloo a otevřena byla také linka
Picadilly.216
V roce 1890 se londýnské metro stalo ještě průkopničtějším, když bylo podrobeno
elektrifikaci. První elektrickou podzemní drahou se stala City and South London Line,
vedoucí z King Wiliam do Stockwellu.217 Metro mělo od svého počátku úspěch, a tak
bylo brzy podzemí Londýna protkáno několika barevně odlišenými stanicemi
s promyšleně navrženými přestupními chodbami.218
To, že cestovat metrem nebyla taková „ostuda“ jako jezdit tramvají, dokazuje také
fakt, že služeb metra nejednou využil i Sherlock Holmes. Například v případu „Spolek
ryšavců“ se vydali Holmes s Watsonem na již zmiňovaný koncert do St. James Hall
právě metrem a v případu „Bruce-Partingtonových dokumentů“ bylo dokonce metro
klíčové pro dopadení skutečného lupiče a vraha Cadogana Westa, jehož tělo bylo
nalezeno za stanicí Aldgate.
„Neměl u sebe žádnou jízdenku.“
„Že neměl jízdenku? Propána, Watsone, to je vskutku velmi podivné. Pokud je mi známo,
nedostane se člověk na nástupiště k metropolitnímu vlaku, aniž předloží jízdenku.“219

V průběhu devadesátých let se na londýnských ulicích začaly objevovat také první
experimentální, elektřinou poháněné drožky a busy, které později vystřídaly praktičtější
benzínové autobusy. Od roku 1899 se ulicemi začala prohánět první autobusová linka
spojující Kennington a nádraží Victoria. Autobusy, které jsou jedním ze symbolů města
dodnes, postupně nahradily omnibusy – ten úplně poslední převezl své cestující na lince
z Peckhamu do Honor Oak 4. srpna 1914.220
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4.7. Holmes inzerentem Standardu i telefonistou
K devatenáctému století stejně jako k práci soukromého detektiva neodmyslitelně
patří tisk a moderní způsob komunikace. Telegrafu využíval Sherlock Holmes přibližně
stejně často, jako služeb bezpočtu drožkářů.
Holmes telegrafoval například v románu „Podpis čtyř“, a to z pošt v Great Peter
Street a v Poplaru nebo v „Řeckém tlumočníkovi“, kde se dokonce zastavuje odeslat pár
telegramů přímo na telegrafním úřadě.
V příbězích detektiva Holmese se ale objevuje také moderní telefon. Například
v povídce „Vznešený klient“ (The Adventure of the Illustrious Client) sir James Damery
Sherlocku Holmesovi nabízí možnost se spojit telefonicky.
„V Carlton klubu mne vyhledají. V naléhavém případě můžete použít soukromého telefonního číla
XX 31.“221

Nejde ale o ojedinělou zmínku, která se týká tohoto výkvětu moderní techniky.
V případu „Tři Garrideové“ (The Adventure of the Three Garridebs) dokonce vypravěč
John Watson hovoří o Londýnském telefonním seznamu. Takový telefonní seznam by
se mohl zdát jako představa poněkud přitažená za vlasy, je však nutno připomenout, že
první vydání této povídky je zasazeno až do roku 1924. Tehdy již telefon, zvlášť
v přední světové metropoli, nebyl takovou raritou, jako v roce 1879, kdy telefonní
ústředna v Lombard Street čítala pouhých deset předplatitelů.222
Vraťme se ale ještě k britskému a hlavně Londýnskému tisku, jehož středisko se
nacházelo na Fleet Street223 a který jsem vzpomenula na začátku této podkapitoly.
Vznik masového trhu žurnalistiky byl jednou z nejvýznamnějších novinek posledních
dvou desetiletí devatenáctého století. Úspěch týdeníků vydavatelům brzy dodal dost
odvahy k tomu, aby se vrhli i na denní tisk.224 Noviny fungovaly jako jakási prvotní
sociální síť. Celonárodní i provinční, telegraficky propojené, noviny nově dovolovaly
okamžitou národní debatu – „politikova řeč mohla být na stole každé středostavovské
domácnosti v zemi ráno poté, co byla pronesena“.225 Velký boom zažívala také inzerce.
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Do jisté doby dokonce právě inzeráty pokrývaly úvodní strany novin. S odvážným
krokem, umístit na titulní stranu raději zprávy, přišel zakladatel listu Daily Express,
Arthur Pearson.226 Strany s inzercí, ať už se v novinách nacházely kdekoli, byly důležité
i pro Sherlocka Holmese. Nejednou ji totiž využil při svém pátrání. Došlo k tomu
například v povídce „Modrá karbunkule“, kdy otiskl inzerát následujícího znění
v plátcích Globe, Star, Pall Mall, St. James Gazette, Evening News, Standard nebo
Echo:
Husa a černý plstěný klobouk nalezené na rohu Goodge Street k vyzvednutí pro pana Henryho
Bakera, přihlásí-li se tento dnes večer v 18.30 v Baker Street 221B.227

Tento výčet ale není úplný. Ve vybraných příbězích, které jsem pro tuto práci
zvolila, se objevují zmínky také o Daily Telegraph (prvním deníku prodávaném jen za
jednu penci, založeném v roce 1855228), Daily News, The Morning Cronicle nebo
Morning

Post.

V případu

„Bruce-Partingtonovy

dokumenty“

se

dokonce

prostřednictvím inzertní plochy již zmíněného Daily Telegraphu (vlajkové lodi
liberálního tisku)229 tajně dorozumívali Hugo Oberstein a plukovník Walter.
Populární tisk informoval své čtenáře nejen o dění, které se jich bezprostředně
týkalo. Jeho prostřednictvím se Britové dozvídali o dálných krajinách impéria, které
mohli sotva kdy navštívit. A když novinový magnát lord Northcliffe uvedl na trh
obrázky doplněné Evening News, mohl být obyčejným čtenářům vzdálený svět dominií
ještě o něco blíž. A je třeba konstatovat, že Brity informace o vzdálených krajích
opravdu zajímaly. Za búrské války, v roce 1899, se dalšímu Northcliffově plátku, Daily
Mailu, podařilo poprvé prodat více než milion výtisků. Ne neprávem si proto mohl říkat
„hlas impéria v londýnské žurnalistice“.230 K tomu, aby se mohl stát archetypálním
čtením nižších středních tříd jistě přispěla vysoce účinná celonárodní distribuce231 ale i
schopnost „předkládat významné události takovým způsobem, že je mohli strávit a
příjemně se jimi vzrušit i čtenáři, kteří uměli s bídou číst.“232
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O oblibě periodik všeho druhu, od deníků po týdeníky nebo měsíčníky, vypovídá i
množství publikovaných novin a časopisů, které v roce 1901 jen v Londýně přesáhly
hranici pěti set a do roku 1910 se zvýšily ještě o dalších více než dvě stě plátků.
Největšími rivaly byly na poli denního tisku raníky a večerníky. Co do počtu bylo
večerníků celkově méně. Pomyslné soupeření nicméně probíhalo v soutěži o to, kdo
bude ten, co přinese horkou novinku jako první. Mezi hlavní londýnské ranní noviny
patřily na samém počátku dvacátého století třeba Daily Cronicle, Daily Express, Daily
Mail, Daily Telegraph, The Times a další.
Zvláštností dobových novin byla také barva. Aby se ušetřilo, tiskly se noviny
tónované. Například pro The Globe se tak stala charakteristickou zelená barva a pro
plátek The Westminster zase růžová.
Nakonec nelze nezmínit ještě měsíčník Strand, který má pro fenomén Sherlocka
Holmese asi nejzásadnější význam. Právě ve Strandu totiž vycházely Doyleovy příběhy
o soukromém detektivovi a jeho poněkud přízemnějším příteli Watsonovi.233

4.8. Detektiv konzultant a bezradný Scotland Yard
Na závěr této kapitoly je nezbytné připomenout i Scotland Yard. Tak jako by se
londýnské policejní jednotky neobešly bez detektiva, vždy schopného vyluštit zdánlivě
neřešitelné zápletky, nebyl by Sherlock Holmes stejným Holmesem bez inspektorů
Lestradea a Gregsona – schopných detektivů, kteří jsou ale vždy tak trochu o krok za
hlavním hrdinou.
Novou policii, která měla omezit zločinnost v hlavním městě Spojeného království,
založil tehdejší ministr vnitra Robert Peel v roce 1829 a pro ředitelství této
„metropolitní policie byla pronajata budova v příčné uličce vybíhající z Whitehallu,
známé jako Great Scotland Yard.“234 Kdysi se na tomto místě nacházelo sídlo skotských
králů a později zde sídlili třeba královští architekti jako Inigo Jones nebo sir Christopher
Wren. A právě tato ulička dala londýnské policii jméno, které si udržela i dávno poté,
co v roce 1891 ze svého původního místa přesídlila.235
Zpočátku byli policisté oblečení do dlouhých modrých fraků a cylindrů a ozbrojení
pouze krátkým dřevěným obuškem236. Šlo o záměr Roberta Peela, který se snažil, aby
233
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sbor působil civilním dojmem. Podle Peela se také začalo metropolitním policistům
říkat „Robertovi hoši“ (Bobby’s Boys). Tato přezdívka dala vzniknout dodnes
používanému označení policistů – bobbies.237 Vyšším policejním úředníkem,
odpovědným ministru vnitra, se stal metropolitní policejní komisař.238
Poté, co Metropolitní policie opustila Great Scotland Yard, působila na místě od
původního sídla vzdáleném jen několik desítek metrů, v uličce Derby Street, vybíhající
taktéž z Whitehallu, jen o něco jižněji. Může se zdát úsměvné, že se hlavní budova
druhého Scotland Yardu nacházela na místě, původně navrženém v sedmdesátých letech
jako operní dům, který se ale pro nedostatek kapitálu nedočkal kýženého dokončení, a
tak se nad základy opery objevil zbytek budovy, tentokrát policejní, až na počátku let
devadesátých.239
Přestože Británie prožívala vytrvalý demografický boom, míra kriminality byla
neobyčejně nízká. V průměru na celou zemi, bylo zaznamenáno jen 300 přestupků na
100 tisíc obyvatel.240 Jak již ale bylo v textu naznačeno, významnou roli v nahlížení
problematiky zločinnosti celkovou společností hrála medializace nejvýraznějších
případů. To mohlo uměle vytvářet dojem „zločinného Londýna“ plného podlých vrahů.
A právě takové prostředí bylo jako dělané pro inteligentního soukromého detektiva,
který vyřeší i ty nejzapeklitější zločiny.
„My ve Scotland Yardu na vás nežárlíme. Nikoli, pane, jsme na vás velice hrdí, a kdybyste zítra
přišel, nenajde se od nejstaršího inspektora až po nejmladšího strážníka jediný muž, který by vám
s radostí nestiskl ruku.“241
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5. Závěr
Na základě převážně literárních pramenů jsem se pokusila rozvést Doylem
nastíněnou tvář Londýna z přelomu 19. a 20. století. Zjistila jsem, že autor se při
barvitém popisu míst převážně držel reálného světa, v němž se sám denně pohyboval.
Mnohá vybraná místa jsou dohledatelná na mapě Londýna dodnes. Mezi těmi, která lze
s určitostí identifikovat, mohu zmínit například knihovnu na St. James Square, kde si
byl John Watson prostudovat literaturu ohledně čínského porcelánu, restauraci U
Simpsonů nebo hotel Langham.
Přímo v Londýně jsem se snažila co největší počet lokací, popsaných v Doyleově
díle, vyhledat a srovnat vizuální podobu i atmosféru tamního prostředí s beletristickým
textem „holmesiany“. Překvapila mě věrnost popisů, která často do značné míry
odpovídala skutečnosti i fakt, že po více než sto letech se genius loci z mnoha míst
docela nevytratil. Domnívám se, že nejeden fanoušek Sherlocka Holmese by ocenil
existenci rozsáhleji zpracovaného průvodce, který by umožňoval nejen srovnání
Holmesova Londýna se skutečným dobovým městem, ale i s dnešní metropolí
Spojeného království.
Přestože se sir Arthur Conan Doyle v příbězích logicky zabýval i stinnou stránkou
města, včetně londýnského podsvětí, nabyla jsem dojmu, že právě tyto části textů jsou
nejvíce ovlivněny autorovou fantazií (odhlédneme-li samozřejmě od smyšlených
postav, mezi nimiž všemu fantastickému asi nejvíce dominuje český král). Autor se
celkově málo věnuje palčivé problematice chudoby londýnského dělnictva, která byla
podle literatury, z níž jsem čerpala, prakticky všudypřítomná (a to zvláště v centru
města). Nejvýrazněji se jí dotýká v souvislosti se skupinkou dětských pomocníků, které
Holmes v rámci svého vyšetřování různě úkoluje a v románu „Podpis čtyř“, kde se
protagonisté jistou dobu pohybují v prostředí temžských doků.
Při rozboru obsahu povídek a románů jsem dospěla k závěru, že Doyleovo dílo je
prakticky bezezbytku apolitické a nezabývá se žádnými soudobými politickými tématy.
A to i přesto, že sir Arthur Conan Doyle krátce působil také v tomto prostředí. Do
vybraných příběhů nezačlenil ani zmínky o búrské nebo Velké válce, byť šlo o
bezesporu velmi výrazné události, které jistým způsobem zasáhly do jeho života. To je
v souvislosti s nejvýznamnějšími literárními díly té doby relativně pozoruhodné. Tento

49

fakt nicméně nahrává autorům nového zpracování Holmesových příběhů, které je díky
tomu mohou bez výraznějších problémů zasadit do 21. století. Obšírněji autor
pojednával zejména o problematice, s níž se během života sám blíže seznámil. Mám na
mysli například problematiku drog a lékařského prostředí. Ze Sherlocka Holmese se
autorovi v konečném důsledku podařilo vytvořit postavu, s níž se mohl (a může ještě
dnes) do jisté míry snadno ztotožnit téměř každý čtenář, bez ohledu na politické
smýšlení nebo společenskou příslušnost.
Četba literatury k tématu mi pomohla dotvořit celkový obraz o Spojeném království
Velké Británie a Irska v 19. století, a to zejména o jeho společnosti. Velmi výrazně na
mě zapůsobily například syrové popisy londýnských slumů i složitý život tamního
dělnictva, jež zde často žilo na hranici života a smrti, které jsem si přečetla v „Historii
Londýna“ Stephena Inwooda. Děsivost těchto popisů ještě dokreslily fotografie, které
jsem si mohla prohlédnout v knize Portrait of an era: an illustrated history of Britain,
1900-1945. Dalším přínosem pro mě bylo rozšíření znalostí o životě sira Arthura
Conana Doylea. Ačkoli jsem o něm měla určité základní povědomí, nebylo zdaleka tak
komplexní, jak vyžadovala tato práce. V rámci hledání bližších informací o autorovi
jsem narazila na, do jisté míry překvapivou, mezeru v českojazyčné literatuře. Přestože
je i v České republice postava detektiva Sherlocka Holmese poměrně oblíbená, do
češtiny nebyla dosud přeložena ani jedna z minimálně dvou rozsáhlých autorových
biografií. Domnívám se přitom, že určitá část místního čtenářstva by české vydání jistě
ocenila. V souvislosti s tímto chybějícím překladem věřím, že některé informace budou
zajímavým vhledem do historie autorova života i pro některé čtenáře této práce.
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